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متيز محيط عمل وزارة االقتصاد واملالية بعدة تطورات عىل املستوى التنظيمي واإلداري والتكنولوجي. ومن أجل 

تكييف مهام الوزارة مع هذه التطورات ،فإن املورد البرشي يتواجد يف قلب مسلسل هذا العمل، ذلك أن نجاح 

مسلسل اإلصالح الذي أطلقته الـوزارة منذ عدة سنوات مرتبط بشكل كبري بتعبئة الوسائل واملوارد التي تتوفر 

عليها وعىل رأسها املورد البرشي. وهو ما يقتيض تثمني وتحفيز املوظفني عرب نظام تقييم للكفاءات يتيح التدبري 

النشيط للمسارات اإلدارية.

تجد فكرة املخطط املديري للموارد البشـرية بالوزارة جـذورها  سنة 2008، من خالل استطالع رأي نظمته الوزارة 

بعنوان «موظفو الوزارة، الكلمة لكم» والذي تم فيه استيقاء رأي عينة متثيلية ملجموع العاملني بالوزارة.

وقد مكنت نتائج هذا االستطالع من تحديـد األوراش الرئيسية لتدبيـر املوارد البرشيـة بالوزارة من قبيل نظام 

التقييم واالعرتاف بالكفاءات ورشوط العمل وتحسني الخدمات االجتامعية والحركية... وهي املحاور التي شكلت 

عنارص األساس للمخطط املديري للموارد البرشية بالوزارة.

من أجل اإلرشاف وتتبع تنفيذ املرشوع، تم تعيني مرشف عىل كل محور من املحاور الثامنية التالية :

• ميثاق القيم ومدونة األخالقيات بوزارة  االقتصاد واملالية ؛

• الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات ؛

• مخطط الخلف لوظائف املسؤولية وتطوير نقل الكفاءات ؛

• تنشيط الحركية الوظيفية والجغرافية وتنمية تعدد االختصاصات ؛

• نقل الكفاءات وتثمني املعرفة ؛

• تنمية التكامل والتعاون بني املديريات ؛

• نظام التسيري باألهداف ؛

• السياسة االجتامعية بوزارة االقتصاد واملالية.

يجتمع مرشفو املحاور الثامنية وكذا منسق املرشوع يف إطار لجنة «القيادة» التي تتكلف باملصادقة عىل الوثائق 

النهائية لكل محور.

كام تم تشكيل لجنة اسرتاتيجية لتوجيه املخطط املديري والتحكيم بني الخيارات املطروحة.

وأخريا تجذر اإلشارة إىل أنه إذا كان تحديث التدبري وتنمية املوارد البرشية يشكل بالتأكيد استثامرا هاما لوزارة 

االقتصاد واملالية ، فإن الربح املنتظر ال يقل أهمية . مع مساعدين وموظفني معرتف بجهودهم ومبسالك مهنية 

غنية وأكرث تحفيزا، فإن الخدمات املقدمة للمرتفقني ورشكاء الوزارة واملجتمع برمته ال ميكن أن تكون إال أحسن.

مجلة «املالية»، ومواكبة منها لهذا الورش التدبريي الهام، خصصت ملف هذا العدد للحديث عن املحاور الثامنية 

التي تشكل بنيان املخطط املديري للموارد البرشية.



ملف 4

ميثاق القيم لوزارة االقتصاد واملالية

عىل غرار القطاع الخاص، أصبحت وزارة االقتصاد واملالية تتوفر عىل «ميثاق القيم» 

يهدف إىل توفري مرجعية لقواعد التعامل ومينح األفراد عنارص تقييم ذايت يف مزاولة 

أنشطتهم املهنية يف إطار من القبول الطوعي.

تعمل وزارة االقتصاد واملالية يف مجال مرفق عمومي اسرتاتيجي 

لتنمية البلد، حيث يتجىل دورها كمحرك اقتصادي واجتامعي، 

املهنية  من  عال  مستوى  الوزارة  موظفي  من  يتطلب  مام 

والنزاهة. من أجل ذلك، وضعت الوزارة  إطارا قيميا مشرتكا 

ملجموع موظفيها.

املواطنة  القيم  القيم» لوزارة االقتصاد واملالية  يحدد «ميثاق 

للتعامل يف  التي يجب اعتامدها كمرجع  واملهنية واإلنسانية 

تتقاسمها  ثقافة  لبناء  وذلك  الوزارة،  داخل  الوظائف  مزاولة 

باالنتامء  الشعور  تعزيز  ثم  ومن  الوزارة  مكونات  مجموع 

واالنخراط يف عمل الوزارة فرديا وجامعيا.

من أجل تحديد القيم املشرتكة، تم االعتامد عىل منهجية دقيقة 

الوزارة،  من خالل اختيار عينة متثيلية لجميع فئات موظفي 

تتكون من 650 موظفة وموظف. وقد مكن هذا العمل من 

اختيار قيم جامعة تكون املبادئ املرجعية املشرتكة بني جميع 

مكونات الوزارة.

ومن أجل تفعيل «ميثاق القيم»، تم وضع مدونة األخالقيات 

(افعل/ التفعل). هذه  التزامات  إىل  النوايا  تتيح تحويل  التي 

املدونة تهدف إىل إعطاء أعوان الوزارة معامل واضحة وملموسة 

ميكنهم العودة إليها، كام تحدد الترصفات املنافية للقيم من جهة 

والترصفات التي عليهم القيام بها ملواجهة هذه االختالالت من 
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القيم الخمس لوزارة االقتصاد واملالية

روح الخدمة
تحيل هذه القيمة عىل بعدين متكاملني هام :

• الرغبة يف تحسني الخدمة بهدف حامية املصلحة العامة للزبون، بإظهار حب املساعدة، باإلنصات إىل متطلباته، باملرونة والرسعة 

يف األداء وبإنتاج خدمة ذات جودة عالية عىل مستوى ما يستدعيه املواطن ؛

• روح االنتامء الناتج عن املشاركة يف أعامل مبنية أساسا عىل مبدأ املصلحة العامة.

السعي نحو األفضل
األداء وتحقيق النتائج الجيدة الناتجة عن الجهود الفردية والجامعية. وتكمن هذه الجهود يف اإلنتاج بطريقة جيدة، يف الوقت 

املناسب وبأدىن التكاليف إلنتاج جيد يلبي حاجات ومتطلبات الجهات املعنية.

 االنفتــاح
تشريهذه القيمة إىل قدرة الهياكل و املوارد البرشية بالوزارة عىل التواصل والتفاعل والتبادل اإليجايب. االنفتاح يتطلب إقامة حوار 

شفاف لتلبية متطلبات السلطات، الزبناء، الرشكاء واملوظفني و يعني أيضا االبتكار إليجاد حلول، أفكار أو أساليب عمل جديدة 

تخدم هاته األهداف.

اإلنصاف
اإلنصاف يف الخدمة املقدمة للمستخدمني، واإلنصاف كذلك يف مكافأة املوظفني حسب األداء و الجدارة. اإلنصاف يعني أيضا تكافؤ 

الفرص يف الوصول إىل املسؤولية، مام يتيح جو هادئ يجعل كل موظف :

• يبحث عن تحقيق الذات واإلنجازات الشخصية ؛

• يعمل و يتبادل دون ضغط سلبي ؛

• يوفق بني الحياة املهنية و الحياة الشخصية.

الحـــزم
يعرب الحزم عن الرغبة يف العمل وفقا للقوانني،  لرشوط النزاهة و واجب التبليغ و هو أيضا القدرة عىل إثبات التنظيم واملوضوعية 

يف العمل. ويشمل الحزم أيضا املنهجية املتبعة يف العمل.

أجل تفاديها من جهة أخرى. وقد متت مدارست هذه املدونة 

خاصة يف إطار نزاع املصالح، استعامل املعلومة وتكافؤ الفرص.

امليثاق يتناول أيضا النظام الداخيل الذي ينظم لجنة األخالقيات 

ميثاق  املتضمنة يف  وااللتزامات  املبادئ  احرتام  الساهرة عىل 

وتركيبة  مهمة  يحدد  النظام  هذا  األخالقيات.  ومدونة  القيم 

وواجبات وطريقة اشتغال هذه اللجنة.

ويف وضع هذه املدونة تم اعتامد منهجية تشاركية من أجل 

الحصول عىل إجامع حول هذه القيم، الكفيل لوحده بإعامله 

الغاية تم اختيار عينة متثيلية من 200 موظف  لهاته  يوميا. 

بوزارة االقتصاد واملالية من مختلف مديريات وجهات اململكة، 

تكلفت بتنزيل «ميثاق القيم» يف «مدونة لألخالقيات».

بالنسبة لوزارة االقتصاد واملالية، فإن التوفر عىل ميثاق للقيم 

يتيح تفادي ألي ترصف غري أخالقي وقبل كل يشء هو حث 

مجموع العاملني عىل التفكري املستمر يف البحث عن مصلحة 

العموميني  والرشكاء  اإلدارة  ومستعميل  واملواطن  املؤسسة 

والخواص عىل الصعيدين الوطني والدويل...



ملف 6

القيم بالوظيفة العمومية مبنظمة التنمية والتعاون األوريب

العمل عىل القيم بالوظيفة العمومية مبنظمة التنمية والتعاون األوريب ليس جديدا ، بحيث أن إدماج «القيم األساسية» يف تدبري املوارد 

البرشية يعترب ترجمة لالختيارت املتعلقة بكيفية عمل املرفق العمومي. فترصفات املوظفني بهذه الدول، ال تحددها التحفيزات والجزاءات 

بقدر ما تحددها قيم راسخة يف مشاعرهم وعقولهم. 

وسواء أكانت هذه القيم ظاهرة أو ضمنية، فإنها تشكل اللحمة غري الظاهرة التي تعمل عىل متاسك النظام بشكل دائم.

ويف البلدان التي متت معاينتها، فإن منظمة التنمية والتعاون األوريب قد الحظت تعايش القيم التاريخية والتقليدية إىل جانب القيم 

«العرصية» أو «املنبثقة». والقيم «النوعية للوظيفة العمومية» التي حددتها منظمة التنمية والتعاون األوريب، هي احرتام القانون والدستور 

والدفاع عن اإلنصاف والحياد والوالء للحكومات املحلية، النزاهة والرشف والكرامة يف مامرسة املهام وأخريا الحفاظ عىل الذاكرة املؤسساتية 

واالستمرارية.

لكن االتجاه نحو «التدبري العمومي الحديث» قد قاد أغلبية الدول إىل اعتامد قيم جديدة مثل املردودية والشفافية ومراعاة رغبات مرتادي 

اإلدارة وانبثاق تدبري أكرث فردانية، ألنه بقدر ما تتجه اإلدارة يف اتجاه رقابة قبلية أقل نحو ومسؤولية أكرب ملصالح القرب، بقدر ما يصبح 

رضوريا التأكيد عىل القيم األساسية يف املامرسة اليومية للموظفني من أجل ضامن واستمرارية تالحم املرفق العام.

هذه القيم ميكن أن تشكل الخيط الرابط يف إصالح الدولة، حيث أن مزاوجة التفكري االسرتاتيجي و «القيم األساسية» تشكل ضامنة لنجاح 

اإلصالح. القيم تساعد أيضا عىل تحديد األهداف الفردية والجامعية، والحفاظ عىل الخصوص عىل انسجام ومتاسك اإلدارة العمومية وتحويل 

أهميتها لثقافة جامعية.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة

كاريكاتري مقرتحة من طرف مشاركني يف الورش « ميثاق القيم و مدونة االخالقيات »

مقتطف من مقال «ورش القيم يف اإلدارة العمومية�

العدد 25 من مجلة  �Perspective Gestion Publique� الصادرة عن املعهد الفرنيس للتدبري العمومي والتنمية االقتصادية، دجنرب 2007
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«REC» الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات

يعترب ورش إعداد الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات من األوراش اإلسرتاتيجية لوزارة 

االقتصاد واملالية املنبثقة من أشغال املخطط املديري للموارد البرشية بل وضمن منظومة 

املرفق العام للوظيفة العمومية بصفة عامة.

االقتصاد  وزارة  إن غنى وتشعب وظائف واختصاصات 

واملالية جعل من هذا املرجع وثيقة أساسية بل مرجعية 

بالنسبة لجميع املديرات سواء ذات املهام املالية التقنية 

أو ذات املهام الخدماتية.

وإذا كانت بنية التدبري اإلداري قد عرفت استقرارا وتطورا 

من خالل االستفادة من خدمات النظام املندمج للموارد 

البرشية، فإن مجال التدبري التوقعي لهذه املوارد ال ميكنه 

مرجع  وجود  دون  مضافة  قيمة  وذا  عمليا  يكون  أن 

للوظائف والكفاءات و هي الوثيقة املعيارية التي تقوم 

لهذه  مكون  فريق عمل  بواسطة  بإنجازها  مديرية  كل 

الغاية.

تتضمن هذه الوثيقة وصفا دقيقا وتحليليا ملا تتضمنه كل وظيفة 

من بيانات مفصلة وتحديد املواصفات و الرشوط الواجب التوفر 

عليها ومن تم بلورة إطار مرجعي للكفاءات ميكن من معرفة 

وضبط خرائطية الوظائف املوجودة والبيانات املكونة لها مع جرد 

املعايري التي تتطلبها كل وظيفة.

هكذا، فإن الدليل املرجعي للوظائف و الكفاءات يساعد عىل 

االستثامر األمثل واالستعامل الجيد للموارد البرشية، سواء تعلق 

انتشار املوظفني أو تقوية  أو إعادة  الرتقية  أو  بالتوظيف  األمر 

هو  ذلك  من  الهدف  املستمر.  التكوين  أو  التأديب  أو  األداء 

التحكم يف تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة وبالتايل العمل عىل 

تثمني مواردها البرشية.

يتكون الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات من مجموعة من 

العنارص واملفاهيم ذات الصبغة التقنية وهي :

املهام واملسؤوليات املسندة  : مجموعة من  العمل  1- منصب 

للشخص الذي يشغل هذا املنصب وذلك حسب التنظيم الهيكيل 

لالختصاصات املحددة من طرف الرئيس. منصب العمل ال يرتبط 

بالشخص الذي يشغله بل باملنصب نفسه.

2- الوظيفة : مجموعة من مناصب العمل النوعية القريبة فيام 

بينها من حيث املهام واالختصاصات.

االختصاصات  الوظائف ذات  رزنامة من  عبارة عن   : املهن   -3

املتشابهة املنتمية ملجال عمل موحد ومحدد وهي تعترب الفضاء 

األنسب والطبيعي للتطور املهني.

4- األرسة املهنية : مجموعة من املهن التي تنتمي إىل كربيات 

الوظائف وأوسع مجاالت التدخل االسرتاتيجي ( املهن ذات البعد 

االسرتاتيجي).
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5- الكفاءة : يدور مفهوم الكفاءة حول ثالثة ركائز أساسية : املعارف 

النظرية ( املعرفة)، املعارف التطبيقية ( الخربة)، املؤهالت.

بني  التمييز  ألجل  رضوري  الثالثة  املفاهيم  هذه  تحديد  إن 

مع  مطابقتها  وبالتايل  ما  يف شخص  توفرها  الواجب  الكفاءات 

تنموية  مقاربة  تحديد  ثم  جهة،  من  عمل  منصب  مواصفات 

للكفاءات املوازية للحاجيات الكمية والنوعية من جهة أخرى.

أوجه استعامل الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات

لإلدارة  بالنسبة  والكفاءات  للوظائف  املرجعي  الدليل  يشكل 

العمومية إطارا الستخدامات متعددة ، ومرجعا متجانسا لتدبري 

املوارد البرشية ، إضافة إىل كونه أداة ملساعدة اتخاذ القرار الفعال، 

حيث يسمح الدليل ب :

• تحديد البنية البرشية املالمئة والقادرة عىل إنجاز النشاط مع 

االلتزام مبتطلبات الجودة ؛

• معرفة جيدة ملجموع الوظائف املامرسة عىل مستوى اإلدارة 

مام يساعد عىل قراءة جيدة للوظائف وتطورها ؛

وتحسسيهم  موظفيها  مواجهة  يف  اإلدارة  انتظارات  توضيح   •

باملسؤولية وضامن تركيزهم حول مهام واضحة ودقيقة ؛

الذين  املرشحني  انتقاء  خالل  من  التوظيف  عمليات  عقلنة   •

الوظيفة  ملواصفات  والشخصية  املهنية  مؤهالتهم  تستجيب 

املزمع شغلها وبالتايل التشجيع عىل مالءمة املؤهل للمنصب ؛

خالل  من  املؤسساتية  واملهنية  اإلدارية  الحياة  تنفيذ  ضامن   •

يف  املوظفني  وتوجيه   ، املرجعية  التأهيل  مسارات  تنميط 

مختلف مراحل حياتهم املهنية وكذلك إيجاد وفرة من األطر 

فيه من  املرغوب  املهني  املسار  عليا ومالءمة  ذات مؤهالت 

اإلدارة  من طرف  املتوخى  املهني  املسار  مع  املوظف  طرف 

(مبناسبة مقابالت الحياة املهنية) ؛

للموارد  وشفاف  موضوعي  لتقييم  كأداة  املرجعية  استعامل   •

األهداف  تحديد  من  املسؤولني  متكني  خالل  من  البرشية 

للعاملني معهم مبا ينسجم مع كفاءاتهم وتقييم مردود يتهم 

عىل أساس النتائج املحصل عليها  ؛

• مالءمة أنشطة التكوين للحاجيات الحقيقية للموظفني أخذا 

ومخططات  برامج  إعداد  الوظائف:  متطلبات  االعتبار  بعني 

التكوين بناء عىل تشخيص بهدف قياس الفارق بني متطلبات 

الوظائف من الكفاءات حسبام هو محدد يف الدليل املرجعي 

للوظائف والكفاءات ؛

• تدبري ترقية املوظفني من خالل إرشاكهم يف نشاط اإلدارة ومدى 

قدرتهم عىل استعامل كفاءتهم إلنجاز األهداف املحددة ؛

لفائدة كل مستخدم وتوضيح  األنشطة واملهام بدقة  • تحديد 

املسؤوليات ومجاالت الصالحيات واالختصاصات.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة
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تدبري وتنشيط الحركية الوظيفية والجغرافية وتنمية تعدد 
التخصصات

تتوفر كل مديرية من مديريات وزارة االقتصاد واملالية عىل وظائف تتامىش مع اختصاصاتها، 

غري أن ذلك ال مينع من تطوير اندماج بني مختلف الوظائف  عن طريق تحليل دقيــق 

لكل مهنة عىل حدى ووضع برنامج حركية مناسب يعزز التعاون بينها.

اإلدارات  باقي  غرار  عىل  واملالية،  االقتصاد  وزارة  عرفت 

املغربية، عمليــات مغــادرة طوعية، كام أنه يف غضون العرش 

السنوات القادمة ستتم إحالة ثلث موظفي الوزارة الحاليني 

عىل التقاعد مام يفرض اتخـــاذ أشكال جديدة من التنظيم. 

الحركية تحدي رئيســي يف  يف هذا اإلطار، تشكل عمليــة 

مسار عرصنة تدبري املوارد البرشية وأيضا ركيزة أساسية يف 

ترسيخ الالمركزية.

أو  كانت  وظيفية  املوظفني،  إنتشار  إعادة  عملية  تسمح 

توسيع  عبـــر  االختصاصــات  تعدد  بتطوير  جغرافية، 

للموظفني  املتكافئ  التوزيع غري  وتفادي  الكفاءات  قاعدة 

بني مختلف اإلدارات التابعة للوزارة (تجنب حالة االكتظاظ 

يف إدارات معينة عىل حساب أخرى باالتجاه نحو سياسة 

تدبيـر مسارات مشخصنة يف إطار منطق تكامل بني املوارد 

والكفاءات).

و قد اختارت لجنة اإلرشاف عىل املخطط املديري للموارد 

البرشية إنجاز هذا املحور انطالقا من أربع مهن «منوذجية» 

النفقات  مراقبة  والتموينات،  املشرتيات  التحصيل،  وهي: 

العمومية واملنازعات القضائية.

بالنسبة لكل مهنة من هذه املهن األربعة، و بغية تحديد 

الدليل املرجعي للوظائف و الكفاءات، فقد تم إرشاك خرباء 

«املهنة» من أجل تحديد مسارات الحركية أفقيا و عموديا 

(داخل وبني املديريات)، و اقرتاح محاور التكوين املساعدة 

واملسهلة للحركية.

ويتمحور تجسيد هذه األهداف حول أربع مبادرات هي : 

والكفاءات  للوظائف  املرجعي  الدليل  تحيني 

للمهن األربع املختارة

لوظائف  مرجعية  خريطة  وضع  إىل  املرحلة  هذه  تهدف 

املهن األربعة املذكورة. يف هذا اإلطار، تم استخالص جذاذات 

الوظائف حسب املديريات املعنية باملهن األربعة و الكفاءات 

املرتبطة باملهنة حسب كل مديرية. كام تم انجاز مقابالت 

مع خرباء مهن باملديريات املعنية بهدف تحديد خصوصيات 

كل مهنة ، رشوط الولوج إليها ومامرسة الوظائف والكفاءات 

املكتسبة من خاللها.

آخر مرحلة يف هذه العملية عرفت تنظيم أوراش «خرباء بني 

مديريات» من أجل تحليل وتجميع الوظائف املرجعية لوزارة 

االقتصاد واملالية.

وضع خريطة املرور بني املهن األربعة

من أجل وضع هذه الخريطة، تم تعيني املناصب الحساسة 

(التي يطرح مشكل الخلف فيها)، و اقرتاح فرضيات الحركية 

داخل وبني املهن و تحديد مجاالت الحركية املهنية املمكنة 

ورشوط االنتقال (التكوين، املواكبة...إلخ).
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وقد تم بناء هذه الفرضيات اعتامدا عىل أجوبة األسئلة التالية:

• ماهي الوظائف التي ميكن مزاولتها انطالقا من الوظيفة 

الحساسة املعينة ؟

• ماهي الوظائف الوسيطة بالنسبة للوظيفة املستهدفة ؟

• ماهي املوارد الداخلية التي ميكن تعيينها يف هذه الوظائف 

الحساسة ؟

تحديد منظومة مواكبة الحركية املهنية

تهدف هذه املنظومة إىل تعزيز تدبري أمثل للوظيفة من 

دقيق  تحليل  خالل  من  وذلك  املتنقل،  املوظف  طرف 

تحديد  تم  التي  املناصب  بني  الكفاءات  من  للفوارق 

الكفاءة  عىل  الحصول  منط  تحديد  مع  بينها  ممرات 

(تكوين، تدريب...) ومضامني التكوين.

تحديد مساطر وآليات الحركية بني املديريات 

والحركية الجغرافية

تم تحديد اآلليات العملية للحركية جغرافيا وبني املديريات 

أمناط  و  العمل  ملناصب  الرتشح  مسطرة  وضع  خالل  من 

التواصل املناسبة وآليات موضوعية لتقييم الرتشيحات وذلك 

من أجل تعزيز و تشجيع التنقل بني املديريات.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة
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مخطط الخلف ملناصب املسؤولية بوزارة االقتصاد واملالية :
منوذج  لتطوير الكفاءات

من  الحركية  وكذا  العالية  الكفاءات  خلف  مخطط  ووضع  البرشي  العنرص  تثمني  يعد 

بني الرهانات لتدبري أمثل ملسارات املوظفني بوزارة االقتصاد واملالية. ويتم هذا التدبري 

وفق مقاربة جهوية لحاجيات الوزارة فيام يخص الوظائف والكفاءات املوازية لحاجيات 

الشغل. 

طريق  عىل  سنوات  عدة  منذ  واملالية  االقتصاد  وزارة  سارت 

تدبري املوارد البرشية كميا ونوعيا. هذه النظرة  الشاملة تستلزم 

عىل  أفضل  رؤية  بضامن  كفيلة  واسترشافية  عرصية  مقاربة 

املديني املتوسط والطويل عىل مستوى تدبري املسارات وتوفري 

الخلف. 

يعد مخطط  الخلف من أهم محاور املخطط املديري للموارد 

للوظائف  املالئم  الخلف  توفري  إىل  يهدف  فهو  البرشية. 

خاصة  املسؤولية  لوظائف  املوظفني  مغادرة  عند  والكفاءات 

الحساسة منها. ويستدعي هذا تثمني املهارات و تعزيزها  من 

أجل الرقي بتدبري الوزارة والرفع باداءها مبا  يتامىش و ضامن 

استمرارها. 

إلرساء هذا الورش، تم اعتامد منهجية تشاركية وكذا مقاربات 

اختيار  تم  حيث  البرشية،  املوارد  تديري  تخص  عاملية  ميدانية 

الوزارة  أطر ومسؤويل  تتكون من مجموعة من  متثيلية،  عينة 

نظام  انجاز  قصد  اململكة،  جهات  و  مديريات  مختلف  من 

لتسيري وظائف املسؤولية الشاغرة.

وتجميع  تحديد  تهم  عمل  أوراش  تنظيم  تم  الغاية،  لهذه   

مشكل  فيها  يطرح  والتي  الخصاص  ذات  املسؤولية  وظائف 

الخلف عرب املراحل التالية: تحديد أولويات إسرتاتيجية الحفاظ 

التي متكن من  املعايري  انتقاء  العمل عىل  املهارات، وكذا  عىل 

تحديد الكفاءات ومجاالت التخصصات املالمئة ملواكبة التغيري 

يف مناصب املسؤولية و كذا تشخيص املامرسات الجيدة،  إضافة 

وضع  عىل  فضال  الخلف،  لربنامج  مرجعية  خريطة  رسم  إىل 

برنامج تكوين يواكب تأهيل هذه الفئة من املوظفني. 

وقد أبانت محاور هذه املرحلة عىل مجموعة من االختالالت 

والذي  بالوظائف  املهن  لقياس  نظام  غياب  باألساس  همت 

يسمح بتوقع مسبق ودقيق ملغادرة املوظفني؛ باإلضافة النعدام 

منظومة تهيئ األطر ذات املستوى و املؤهالت الكفيلة بتحقيق 

الوزارة يف  مديريات  بني جميع  رؤية موحدة  الخلف، وغياب 

ميدان تدبري املوارد البرشية.

من  جملة  الوزارة  اعتمدت  الصعوبات،  هذه  عىل  وللتغلب 

املستوى  ذات  األطر  إلعداد  برنامج  إرساء  يف  تتجىل  التدابري، 

هيكلة  الخلف،  بتحقيق  الكفيلة  العالية  واملؤهالت  الثقايف 

اإلعالم  ميدان  يف  الجديدة  التقنيات  واعتامد  الرتشيح  مسطرة 

والتواصل. 

برنامج الخلف : ميثل هذا الربنامج رهانا اتخذته وزارة االقتصاد 

قدراتها  من  وللرفع  البرشية  ملواردها  أفضل  لتدبري  واملالية 

التنافسية. و تتجىل رشوط إنجاح هذا الربنامج يف :

عىل  املصالح  رؤساء  وظائف  لحامية  األولوية  إعطاء   •

الخصوص ؛  

• اإلعالن عن طلبات الرتشيح 3 أو 4 أشهر قبل مغادرة املوظفني  

ملناصبهم ؛
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العنارص  انتقاء  للكفاءات يخص  التوقعي  التدبري  العمل عىل   •

املناسبة من املرشحني الذين ال تتعدى سنهم 50 سنة، لخلف 

رؤساء املصالح ومن متة تشخيص املهن ذات الخصاص الكبري.

الحديث  التدبري  منهج  عىل  االعتامد  تم  السياق،  هذا  يف 

(التحكم، مخطط عمل، إدارة فريق) ؛

• انجاز برامج تكوين محددة لتأهيل األطر و تطوير قدراتهم 

بالدعم التقني عىل شكل دورات ؛

الناجعة  و  الدقيقة  املعطيات  لتجميع  للقيادة،  لوحة  • وضع 

املتعلقة مبغادرة الكفاءات مع األخذ بعني االعتبار خصائص: 

املهن/املديرية/الوزارة ؛

• دعم البحوث األفقية الخاصة مبغادرة املوظفني وتوفري الخلف 

املالئم للوظائف و الكفاءات.

الختيار  مسطرة جديدة  اعتامد  إن   : الرتشيح  مسطرة  هيكلة 

لسياسة  رئيسية  أداة  يعترب  والكفاءات  للمناصب  املرشحني 

وإسرتاتيجية الوزارة، تتمثل ركائزها يف النقاط التالية :

املعطيات  لنرش  معلومايت  نظام  عرب  للرتشيح  منوذج   وضع   •

الخاصة للمناصب الشاغرة ؛

• إحداث لجنة تحكيم، يتكون أعضاءها من مسئولني عن الوزارة 

بالنسبة  مصلحة  مسئول  مصلحة،  لوظيفة  مدير  (مستوى 

لوظيفة رئيس قسم)، مدير أو رئيس مصلحة يف نفس املهنة 

البرشية  املوارد  إدارة  عن  وممثل  أخرى  مديرية  إىل  ينتمي 

من مستوى مدير أو رئيس مصلحة. كام يحض متثيل العضو 

النسوي بالتشجيع يف املشاركة ؛

• تحديد الرتجيح لألبعاد التدبريية والتقنية وكذا املعايري املوحدة 

لتقييم الرتشيحات سيام،  من طرف املسؤول الحايل، الدبلوم، 

املرشح  مفهوم  الجهوية،  األقسام  مبصالح  املرور  األقدمية، 

التقنية  الكفاءات  يف  التحكم  اقرتاحاته،  ونجاعة  للوظيفة 

للوظيفة، التجربة، القدرة عىل التسيري وتطوير الفريق ؛

يخص  فيام  التحكيم  هيئة  ألعضاء  املستمر  التكوين  دعم   •

تقنيات الحوار و املوارد و عنارص التقييم ؛

• اإلعالن عن نتاج املرشحني الغري املقبولني مع توضيح سبب 

الرفض. يتم إخبار املرشحني إما عن طريق لجنة التحكيم، أو 

التقييم من خالل لقاء  عرب تقرير موجز يستند عىل معايري 

مع ممثل عن مديرية املوارد البرشية أو عضو من الهيئة ؛

• مواكبة املرشح عند توليه املسؤولية. 

بعض املفاهيم الرئيسية
• مخطط الخلف : يعترب من أهم العنارص إلنجاح برنامج 

املوارد  بتهييء  املخطط  هذا  يقوم  البرشية.  املوارد 

البديلة  البرشية و ضامن االستمرار و تعزيز الكفاءات 

حني مغادرة املسئولني ملناصبهم. يرتكز مخطط الخلف 

عىل  اعتامدها  و  قلتها  باعتبار  القيادة  مناصب  عىل 

الكفاءات العالية والتجربة.

• القدرة العالية : يتم تعريف القدرة العالية لإلطار من 

يتطور  أن  يحتمل  حيث  التطور،  عىل  إمكانياته  خالل 

ليصل يف غضون أفق متوسط يرتاوح من سنة إىل خمس 

سنوات إىل منصب أعىل بدرجة أو درجتني من املنصب 

الذي يشغله.

ميثل  املهارات  حصيلة  عرب  العالية  الكفاءات  انتقاء 

تشخيصا للتطور. باإلضافة إىل أن القدرة تعرب غالبا عن 

اإلمكانات الكفيلة بتويل مناصب املسؤولية، فإنها متكن 

يف  تدريجي  تطور  مبعنى  القيادة،  مناصب  اعتالء  من 

مختلف املستويات. 

• حصيلة الكفاءات :

يحرص مفهوم حصيلة الكفاءات يف رصد وتقييم القدرات 

واملهارات عىل مامرسة وظيفة معينة بطريقة صحيحة.

لتقييم حصيلة الكفاءات، تم اقرتاح مجموعة من اآلليات 

تعتمد عىل الجهود الفردية والجامعية  متضمنة يف: التقييم 

من  التقييم  ؛  الفردي  الذايت  التقييم  ؛  الحوار  ؛  باملحاكاة 

طرف لجان أو هيئة داخلية.

انتقاء  يف  العملية  هاته  من  املتوخاة  األهداف  تنحرص 

دعم  الفردي،  التكوين  ميادين  تحديد  العالية،  الكفاءات 

أو  التوزيع  (إعادة  الحركية  تعزيز  وكذا  املهني  املرشوع 

االنتقال).

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة
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نقل الكفاءات و تثمني املعرفة بوزارة االقتصاد واملالية

الكفاءات و تثمني املعرفة عىل  عملت وزارة االقتصاد واملالية عىل وضع نظام لنقل 

مستوى 4 مهن رئيسية بالوزارة و هي : التحصيل، املشرتيات والتموينات، مراقبة النفقات 

العمومية و املنازعات القضائية.

وزارة  ساهمت  البرشية،  مواردها  خربات  و  كفاءات  بفضل 

االقتصاد واملالية يف إنجاز العديد من املشاريع التنموية ببالدنا. 

الخربات و   تبادل  الكفاءات و  لنقل  بالتايل فإن وضع نظام  و 

تثمني املعرفة أضحى رضوريا يف ظل وضعية تتميز بارتفاع عدد 

السنوات  خالل  التقاعد  عىل  إحالتهم  ستتم  الذين  املوظفني 

املتخصصني  من  مهم  عدد  عىل  الوزارة  بتوفر  كذا  و  املقبلة، 

لتسهيل  جديدة  وتقنيات  أساليب  ظهور  عن  فضال  والخرباء 

تبادل ونرش املعلومات.

للموارد  املديري  املخطط  إحدى دعامات  الكفاءات  نقل  يعد 

منهجية  واختبار  وضع  أساس  عىل  يقوم  نظام  فهو  البرشية، 

خاصة بنقل الكفاءات. و الهدف من ذلك هو الحرص عىل وضع 

نظام لنقل الكفاءات يالئم خصوصيات جميع مديريات الوزارة.

و يحرص هذا النظام عىل تفادي وقوع اختالالت من خالل توفري 

العدد الكايف من الكفاءات الحساسة، كام ميكن املوظفني الجدد من 

اكتساب املهارات واملعارف الرضورية ملامرسة مهامهم باإلدارة.

منهجية وأداة تدبري نقل الكفاءات بوزارة االقتصاد 

و املالية

تم إنجاز نظام نقل و تثمني الكفاءات عرب ثالث مراحل هي : 

تحديد نطاق اسرتاتيجية نقل و تثمني املعرفة، تصميم النظام ثم 

مواكبة عملية نقل الكفاءات من خالل وضع برنامج للتكوين يف 

هذا املجال.

تتعلق املرحلة األوىل بتأطري اإلشكالية و تحديد نطاق اسرتاتيجية 

تثمني املعرفة عىل مستوى 4 مهن منودجية بالوزارة و التي تم 

ذلك  و  البرشية،  للموارد  املديري  املخطط  إطار  يف  تحديدها 

تسيري  من  الوزارة  ميكن  الكفاءات  لنقل  منوذج  تطوير  بهدف 

وإدارة جميع اآلليات الالزمة لتفعيل نظام نقل الكفاءات داخل 

مديريات الوزارة.

فمن جهة، تم تحديد رهانات و أولويات اسرتاتيجية الحفاظ عىل 

املهارات و الكفاءات، و كذا العمل عىل انتقاء املعايري التي متكن 

من تحديد الكفاءات و من مثة تحديد املتخصصني يف املجاالت 

الحساسة. ومن جهة ثانية، مكن تحليل الوثائق و تشخيص الحاالت 

من تحديد آليات نقل املعرفة املوجودة داخل الوزارة و ذلك بهدف 

االستفادة و تثمني الخربات املوجودة داخل بعض املديريات.

الظروف  ضامن  أوال  يتطلب  املرشوع  هذا  تنفيذ  فإن  وهكذا، 

واملالية  البرشية  باملوارد  تتعلق  التي  الكفاءات  لنقل  املالمئة 

واملادية، اليشء الذي يستدعي التوجه نحو ترسيخ ثقافة تبادل 

املعلومات و خلق فضاءات الحوار و التفاعل.
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أما املرحلة الثانية من نظام نقل الكفاءات، فإنها تروم الحفاظ عىل 

املعارف االسرتاتيجية داخل الوزارة وذلك عرب اقرتاح نظام مندمج 

لتثمني و نقل الكفاءات، وهو نظام يتضمن معايري االنتقاء ومنهجية 

لتحديد الكفاءات الخاصة باملجاالت الحساسة داخل الوزارة.

ويقوم النظام الذي تم وضعه لنقل الكفاءات عىل أساس منهجية 

خاصة بالوزارة حيث يالئم مختلف املهن باملديريات. و يتضمن 

الكفاءات  التي ستساعد عىل رسم خريطة  النظام املعايري  هذا 

عىل  أيضا  النظام  يحتوي  الحساسة.  املجاالت  يف  املتخصصة 

الوسائل املناسبة لنقل الكفاءات، و من ضمن هذه الوسائل نذكر: 

التكوين، التوجيه و الدعم.

هذا  اختبار  بالعمل عىل  الكفاءات  نقل  مواكبة  مرحلة  تتعلق 

النظام داخل مديرية معينة. فهذه املرحلة تقتيض إنجاز برنامج 

لتكوين الفرق املكلفة بتنشيط ورشات العمل الخاصة بنظام نقل 

الكفاءات.

من  التدابري،  من  مجموعة  اتخاذ  املرحلة  هذه  خالل  تم  وقد 

ضمنها :

الكفاءات  نقل  عملية  تحديد  أجل  تنظيم ورشات عمل من   •

(اإلجراءات و الربامج و املشاركني) ؛

• تنظيم ندوة لتقديم أهداف و طرق وضع نظام نقل املعارف ؛

• إنجاز ورصد وتقييم عملية نقل الكفاءات ؛

• إعداد برامج للتكوين.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة

بعض املفاهيم الرئيسية

املعرفة : هي اإلدراك والوعي وفهم الحقائق أو اكتساب 

عىل  اإلطالع  خالل  من  أو  التجربة  طريق  عن  املعلومة 

تجارب اآلخرين وقراءة استنتاجاتهم.

املهارة : هي التمكن من انجاز مهمة بكيفية محددة وبدقة 

متناهية، ورسعة يف التنفيذ.

واملعارف  املهارات  استعامل  عىل  القدرة  هي،   : الكفاءة 

الشخصية يف وضعيات جديدة داخل إطار الحقل املهني، 

وكذا القدرة عىل تحقيق األهداف املحددة يف زمن محدد.

الرضورية  املعرفة  عىل  للحفاظ  تسعى   : املعرفة  تثمني 

ملامرسة العمل اليومي، وعىل رأسها املهارات والخربات.

نقل املعرفة : يعترب نقل املعرفة مبثابة نظام يتكون من 

مجموع األدوات والعمليات واألساليب التي يتم اعتامدها 

يف وضع منوذج معني لنقل املعرفة. و هذا النموذج يقتيض 

توفر املؤسسة عىل الخرباء الذين سيحالون عىل التقاعد 

وميتلكون املهارات التي يجب تثمينها قبل نقلها بواسطة 

األدوات و األساليب املناسبة.
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«La synergie inter Directions» التكامل بني املديريات

يعتمد التكامل بني املديريات عىل التشاور وتبادل املوارد والوسائل بني املديريات. وإذا 

كانت املنافع املنتظرة من هذا التكامل متعددة، فإن الرهان األسايس يظل هو توطني 

عمل الوزارة ترابيا مع ردم الجسور بني املديريات املختلفة.

يقوم بتمثيل  وزارة االقتصاد واملالية عىل صعيد الجهات، أربع 

مديريات هي املديرية العامة للرضائب وإدارة الجامرك والرضائب 

غري املبارشة ومديرية األمالك املخزنية والخزينة العامة للمملكة. 

وقد أظهر استطالع الرأي الذي أجري بالوزارة سنة 2008، وجود 

اختالالت ناتجة عن تعدد ممثيل الوزارة والتي انعكست سلبا 

عىل الخدمات املقدمة.

إطار  يف  الوزارة  وضعت   ، االختالالت  هذه  إصالح  أجل  من 

مخططها املديري تنمية التكامل بني املديريات إن عىل املستوى 

االسرتاتيجي أو التنظيمي أو عىل مستوى طرق العمل.

أهداف هذا املرشوع عديدة، عىل رأسها املرور من منطق التنسيق 

القرار وضامن  القيادة واتخاذ  التعاون من أجل تسهيل  ملنطق 

توحيد وانسجام طرق العمل من أجل تلبية حاجيات مستعميل 

اإلدارة يف الوقت املحدد وبتكلفة معقولة.

لرتجمة هذه األهداف إىل واقع، اقتضت منهجية تنفيذ محور 

«التكامل» بني املديريات إرشاكها جميعا عرب الحوار والتشاور 

املنهجية  هذه  مراحل  أهم  تتلخص  العمل.  فرق  أعضاء  بني 

يف :

أوجه  لتحديد  املركزيني  املديرين  مع  منتظمة  لقاءات  عقد   •

« التكامل »  املحتملة بني املديريات ؛

• تنظيم ورشات عمل مبشاركة جميع املديريات ذات املصالح 

التكامل» بني املديريات  الخارجية، من أجل جرد مجاالت « 

عىل صعيد كل جهة ؛

• ترتيب مواضيع «التكامل» بالنسبة لكل مديرية حسب معياري 

األهمية وإمكانية التحقق ( مستوى من 1 إىل 4) ؛

• صياغة التوصيات وعرضها عىل اللجنة املرشفة عىل املحور.

وقد تم تنفيذ هذه املراحل وفقا ملجموعة من اإلجراءات، ميكن 

تلخيصها كام ييل :

• وضع تنظيم منوذجي يحدد املهام واالختصاصات والكفاءات 

الرضورية ؛  

• وضع تصور ملفهوم « التكامل» بني املديريات عىل صعيد ثالث 

جهات هي الدار البيضاء و طنجة ومكناس ؛                      

• إعداد جدول « التكامل» الخاص بكل مديرية ؛ 

• اقرتاح مواضيع «التكامل» وترتيبها حسب األهمية وإمكانية 

التحقق ؛

• اختيار موضوع واحد أو موضوعني لتجريب مفهوم « التكامل» 

بني املديريات. 

وقد مكنت هذه املقاربة من انتقاء عرشة مواضيع هي :

• الرفع من مستوى التحصيل الجبايئ ؛

• متثيل الوزارة عىل صعيد الرتاب الوطني ؛

• مكافحة الغش الرضيبي ؛

• تحسني كيفية تتبع املؤسسات العمومية ؛

• تبادل الخربات املتعلقة بالتدقيق ومراقبة املؤسسات العمومية ؛



ملف 16

• تحسني تتبع تنفيذ امليزانية ؛

• تحسني نظم املعلومات ؛

• تنظيم وتدبري املوارد البرشية ؛

• االستعامل األمثل للمخطط الجديد للحسابات ؛

• املشرتيات، التموين و الوسائل العامة. 

وفق املعايري املوضوعة، ومن بني هذه املواضيع العرش، تم انتقاء 

موضوعا التحصيل الجبايئ ومكافحة الغش الرضيبي.

العمل  فرق  طرف  من  املوضوعان،  هذان  دراسة  مكنت  وقد 

املكلفة بتدارس املحور، من الوقوف عىل مجموعة من املعيقات 

مداخيل  عىل  وبالتايل  الرضيبي  النظام  فعالية  عىل  تؤثر  التي 

الدولة.

وتتلخص أهم املعيقات فيام ييل :

الرضيبي  التحصيل  ميدان  يف  العاملة  البرشية  املوارد  نقص   •

ومكافحة الغش الرضيبي ؛

• عدم التوفر عىل نظم مندمجة للمعلومات، كإحدى اآلليات 

الرضورية ملعالجة املعطيات والتواصل بني املديريات؛

املدنية  الجبائية،  الترشيعات  بني  مهمة  اختالفات  وجود   •

والتجارية ؛

• عدم االستغالل الجيد للمعلومات املتعلقة بالخاضعني للرضيبة.

وملعالجة هذه ا املعيقات، تم اقرتاح مجموعة من اآلليات ضمن 

منظور اسرتاتيجي مندمج، خصوصا يف ميداين التحصيل الرضيبي 

و مكافحة الغش الرضيبي.

أ- التحصيل الرضيبي

من أجل تحسني فعالية ومردودية التحصيل الرضيبي، تم اقرتاح 

الحلول التالية :

• وضع أنظمة للمعلومات مندمجة بهدف دراسة ومعالجة الكم 

الهائل من املعلومات ؛

• التنظيم األمثل للعمل من أجل معالجة جميع القضايا املطروحة 

يف الوقت املناسب ؛

• برمجة دورات تكوينية لفائدة األطر العاملة يف ميدان التحصيل 

الرضيبي ومكافحة الغش الرضيبي، الستكامل خربتها ؛

• تعداد الفوارق املوجودة بني القانون الرضيبي والقانون التجاري، 

مع اقرتاح حلول ناجعة للتغلب عليها.

ب- مكافحة الغش الرضيبي

من  الدولة  خزينة  متنع  التي  الرضيبي  الغش  ظاهرة  ملعالجة 

الحصول عىل موارد مهمة، تم االتفاق عىل اإلجراءات التالية :

• وضع إسرتاتجية قطاعية مشرتكة، مع تحديد محاورها ؛

ومعالجة  دراسة  بهدف  مندمجة  معلوماتية  أنظمة  وضع   •

املعلومات ؛

املادية والبرشية ملنع االحتيال والتهرب من  املوارد  • تخصيص 

دفع الرضائب ؛

• برمجة دورات تكوينية لفائدة األطر العاملة يف ميدان مكافحة 

الغش الرضيبي، الستكامل خربتها ؛

• تشجيع تبادل املعلومات والخربات بني مختلف الفرق العاملة 

يف ميدان مكافحة الغش الرضيبي ؛

• وضع ترسانة قانونية من أجل معالجة اإلختالالت املوجودة يف 

النصوص القانونية املتعلقة مبكافحة الغش الرضيبي.   

عام  إطار  تم وضع  الذكر،  السالفة  العمل  ورشات  تنظيم  بعد 

لتعزيز «التكامل بني املديريات»،  مام مكن الوزارة من التوفر 

عىل منهجية قابلة للتعميم عىل مواضيع أخرى ذات أولوية.         

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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نظام التسيري باألهداف

يعد نظام التسيري باألهداف من أهم محاور املخطط املديري للموارد البرشية، فهو نظام 

لقياس وتقييم األداء بفعالية داخل وزارة االقتصاد واملالية. وانطلق هذا النظام عىل أساس 

مفهوم األهداف الذي ينبني عىل استخالص الفردية منها انطالقا من األهداف االسرتاتيجية 

املحددة لإلدارة، وذلك من أجل تنمية  وتحسني أداء ونتائج املوظف والعمل عىل تحفيزه.

مضامني نظام التسيري باألهداف
املسريين داخل  إرادة  إطار  باألهداف يف  التسيري  يندرج نظام 

الجدارة  بتقدير  خاص  نظام  لوضع  واملالية  االقتصاد  وزارة 

حول  واضحة  رؤية  عىل  التوفر  بهدف  وذلك  واالستحقاق، 

املهارات و الكفاءات الفردية.

يروم نظام التسيري باألهداف تعزيز ثقافة التألق و تحقيق النتائج 

من خالل تحديد األهداف الفردية  للموظف، كام ينبني عىل 

إجراء مقابلة التقييم السنوي التي متكن من ملس مدى تحقيق 

األهداف املربمجة وتحديد األهداف وخطط العمل للفرتة القادمة 

وكذا الثغرات يف املهارات الفردية وإنشاء خطة التنفيذ (التدريب 

والدعم وما إىل ذلك).

من جهة أخرى، يسمح نظام التسيري باألهداف بتعزيز التواصل 

بني املسريين و املوظفني لتحديد أسس واضحة وااللتزام بالنتائج. 

كام ميكن من رصد األداء وتحليل النتائج باإلضافة إىل التواصل 

بني مختلف املكونات الخاصة باملوارد البرشية من خالل برامج 

التكوين املستمر والتنقيب عىل املهارات العالية.

املبادئ التوجيهية لنظام التسيري باألهداف
يتمحور نظام التسيري باألهداف حول مجموعة من املبادئ من 

أبرزها :

• عقد األهداف

يعد مفهوم األهداف مبثابة حجر الزاوية يف نظام التقييم الجديد. 

فاملقابلة السنوية تقوم عىل أساس التعريف باألهداف الفردية 

املستوحاة من خطة عمل اإلدارة و التي تم التفاوض عليها.

• مقابلة التقييم السنوي

املوظف  أساس مقابلة مع  باألهداف عىل  التقييم  نظام  ينبني 

مع مراقبة منتظمة عىل مدار السنة. و تكون هذه املقابلة نقطة 

بني  التوفيق  أجل  من  ورئيسه  املوظف  بني  العالقة  يف  متميزة 

وجهات نظرهم، وتحديد األهداف املشرتكة كام تساهم يف تطور 

كل واحد منهام.

• طرق تفعيل نظام التسيري باألهداف

نظام التسيري باألهداف  ال يتعلق حاليا إال  بفئة املديرين (نواب 

املديرين ورؤساء األقسام ورؤساء املصالح). فعملية التقييم تتم 

من طرف الرئيس املبارش، إذ متنح صفة « مقيم »  انطالقا من 

مستوى رئيس مصلحة فام فوق.

• مكانة نظام  التسيري باألهداف

نظام التسيري باألهداف  يكمل نظام التنقيط الحايل املوضوع من 

طرف وزارة تحديث القطاعات العامة.  فبينام يهدف التنقيط 

وتقدير  واإلبداع  والبحث  العمل  السلوك يف   تقييم  إىل  الحايل 

الجدارة و اإلستحقاق، سيعمل نظام التسيري باألهداف عىل تطوير 

تتبع االهداف  التفاوض، وقياس و  إنشاء عقد  األهداف  قبل 

الكمية  باإلضافة إىل قياس مدى  تحقيق األهداف النوعية وطرق  

وضع الخطط لتحسني و تنمية املهارات.

هيكلة نظام التسيري باألهداف
يتميز نظام التسيري باألهداف بارتكازه عىل أربعة أبعاد رئيسية، 

وهي تقييم  تحقيق األهداف، التمكن من الوظيفة، عقد األهداف 

وخطة التنمية. فتقييم  تحقيق األهداف يخصص هدفا أو أكرث 
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املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة

األهداف  من  األهداف  هذه  استخالص  وميكن  موظف.  لكل 

االسرتاتيجية املحددة لإلدارة ، من التحسن املنتظر من النظام، 

أو من مرشوع تدعمه اإلدارة. أما التمكن من الوظيفة فهو بعد 

يتوجب  بل  الهدف فحسب  التألق عىل تحقيق  فيه  يقترص  ال 

تحقيق األهداف بالجودة املطلوبة مع الدرجة املرغوب فيها من 

االستقاللية و استخدام  املهارات و الكفاءات.

و فيام يتعلق بعقد األهداف فإن هذا النظام  يتوجه نحو املستقبل 

من خالل وضع خطط عمل لتحقيق األهداف الجديدة، و كذا من 

خالل استباق الصعوبات املمكن مواجهتها وتوفري التدابري الالزمة 

ملرافقة املوظف من أجل تحقيق أهدافه. وبالتايل فإن نتائج التقييم  

تفرز برامج عمل لتنمية  وتحسني مهارات و كفاءات املوظف وكذا 

ملرافقته يف تحقيق أهداف الفرتة القادمة.

معايري التقييم :

يعتمد نظام التسيري باألهداف عىل مجموعة من املعايري لتقييم أداء املوظفني منها املعايري املشرتكة و املعايري الخاصة باملسريين. 

فاملعايري املشرتكة  تخص تحقيق األهداف الفردية، إحرتام اآلجال، االستقاللية واملبادرة والقدرة عىل حل املشاكل، اإلبالغ و إعداد 

التقارير و املحارض،إنجاز املخططات وقيادة املشاريع. أما املعايري الخاصة باملسريين فتتعلق بالتنظيم والتسيري واإلرشاف عىل 

الفرق وترشيد املوارد والوسائل.

مقياس التصنيف :

• جيد جدا : فوق التوقعات                                     

• حسن : مطابق للتوقعات

• متوسط : أقل من التوقعات

• ضعيف : أقل بكثري من التوقعات
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مرشوع مؤسسة األعامل االجتامعية

يحظى العمل االجتامعي بأهمية كبرية ضمن املخطط املديري للموارد البرشية، حيث يرتقب 
إحداث مؤسسة لألعامل االجتامعية تهدف اىل تنمية وتدبري كل املشاريع الهادفة إىل إنجاز 
أعامل اجتامعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة وفق رؤية جديدة تجمع بني مزايا التسيري 
اإلداري املحض واحرتام االستقاللية املعتمدة لدى الهيآت املكلفة بتسيري مؤسسات األعامل 

االجتامعية. 

بادرت وزارة االقتصاد واملالية إىل إرشاك موظفيها يف مسلسل 

تحديث أساليب تدبريها،  بدءا مبعرفة  مقرتحاتهم و انتظاراتهم 

سبل  إرساء  منه  الهدف  كان  الرأي  استطالع  انجاز  خالل  من 

وعىل  واالجتامعية.  اإلدارية  الحياة  مناحي  كل  يف  االرتقاء 

ضوء النتائج املستخلصة من هذا البحث التي أوضحت بجالء 

والتي متحورت  املستطلعني  معظم  قبل  من  االنتظارات  عمق 

العمل  إدراج  تقرر  االجتامعية،  الخدمات  حول  معظمها  يف 

باملوارد  املتعلق  للوزارة  املديري  املخطط   ضمن  االجتامعي 

البرشية. وألجرأة هذه األفكار، تم العمل عىل تحديث  آليات 

الساحة  عىل  املعتمدة  املناهج  وفق  االجتامعي  الشأن  تدبري 

الوطنية وهي اعتامد مقاربة التسيري املؤسسايت.

منهجية جديدة للحكامة يف املجال االجتامعي 

بوزارة االقتصاد واملالية 

تتجسد هذه املنهجية من جهة عرب االنتقال من العمل يف إطار 

أخرى  جهة  من  و  االجتامعية،  لألعامل  مؤسسة  إىل  جمعية 

الوزارة،  ملوظفي  األولوية  االجتامعية  الخدمات  تحديد  عرب 

والعمل عىل التحسني من جودتها، عىل غرار مؤسسات األعامل 

باألوضاع  للنهوض  السادس،  محمد  مؤسسة  مثل  االجتامعية 

االجتامعية لوزارة الرتبية والتكوين واملؤسسة املحمدية ملوظفي 

الفالحة  وزارة  ملوظفي  االجتامعية  األعامل  ومؤسسة  العدل 

والصيد البحري ...

يدخل مقرتح مرشوع قانون إحداث مؤسسة األعامل االجتامعية 

لفائدة موظفي وزارة االقتصاد واملالية كاستجابة لنتائج الحوار 

بتعميم األعامل االجتامعية  القايض  الوطني األخري  االجتامعي 

العمومية  واملؤسسات  اإلدارية  القطاعات  مبوظفي  املتعلقة 

وتحسني الخدمات وتنظيمها يف إطار قانون موحد.

مزايا  بني  تجمع  فصول  خمسة  من  املقرتح  املرشوع  ويتكون 

التسيري اإلداري املحض  واحرتام االستقاللية املعتمدة لدى الهيآت 

يف  يعكس  كام  االجتامعية،  األعامل  مؤسسات  بتسيري  املكلفة 

نفس الوقت تصور الوزارة  لسياستها االجتامعية  والتي ترتكز 

أساسا عىل املحاور الثالثة  التالية :

الدعم  أشكال  املوظفني  وتقديم كل  إسكان  • تسهيل عملية 

املتاحة لهذا الغرض ؛

• تعميم االستفادة من التغطية الصحية واالجتامعية التكميلية ؛

• صياغة نظام التقاعد التكمييل مع مؤسسات ذات االختصاص.

من جانب آخر، تضمن مرشوع القانون توسيع دائرة االستشارة 

وممثيل  االجتامعيني  الفرقاء  مشاركة  خالل  من  والتعاون 

التجمعات الجهوية إىل جانب ممثيل الوزارة  يف اتخاذ القرار 

واملساهمة يف تنفيذه. 

مؤسسة األعامل االجتامعية لوزارة االقتصاد واملالية: 

من أجل أداء أفضل للخدمات االجتامعية

تهدف مؤسسة األعامل االجتامعية لوزارة االقتصاد واملالية إىل 

أعامل  إنجاز  إىل  الهادفة  املشاريع  كل  وتدبري  وتنمية  إحداث 

املستخدمني  وكذا  الوزارة  وأعوان  موظفي  لفائدة  اجتامعية 

باملؤسسات املوجودة تحت وصايتها.
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االقتصاد  وزارة  وأعوان  موظفي  جميع  املؤسسة  يف  ينخرط 

املؤسسات  مستخدمو  فيها  ينخرط  أن  ميكن  كام  واملالية 

العمومية املوضوعة تحت وصاية وزارة االقتصاد واملالية.

تسهر املؤسسة عىل تحقيق األهداف األساسية التالية :

عىل  بالتحفيز  املنخرطني  لفائدة  السكن  مشاريع  تشجيع   • 

إنشاء التعاونيات واملساعدة عىل تأسيسها ومتويلها وتدبريها 

العامة  الهيئات  اتفاقيات مع  بإبرام  اتفاقيات وكذا  إطار  يف 

لفائدة  مساكن  بناء  قصد  والبناء  بالتهيئة  املكلفة  والخاصة 

املنخرطني أو منح تسبيقات قابلة لالسرتجاع وتقديم العون 

للراغبني يف اقتناء أو بناء مسكن ؛

• إبرام اتفاقيات مع الهيآت املعنية قصد متكني املنخرطني يف 

املؤسسة من االستفادة من نظام تقاعد تكمييل ؛

الصحي  املجال  يف  املتخصصة  الهيئات  مع  اتفاقيات  إبرام   •

لتمكني املنخرطني وأزواجهم وأبنائهم من االستفادة من نظام 

تغطية صحية تكميلية ؛

• إبرام اتفاقيات مع األبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكني 

االستهالكية   القروض  من  االستفادة  من  املؤسسة  منخرطي 

ومن الخدمات البنكية برشوط تفضيلية ؛

• توفري مرافق اجتامعية وترفيهية ورياضية لفائدة املنخرطني 

ومخيامت  لالصطياف  مراكز  السيام  وأبنائهم  وأزواجهم 

للعطل ودور للحضانة وروض لألطفال واإلرشاف عىل تنظيمها 

وتسيريها ؛

املنخرطني  لفائدة  وترفيهي  ثقايف  طابع  ذات  أنشطة  تنظيم   •

وعائالتهم ؛

• اقرتاح أنظمة خاصة لفائدة املنخرطني والسيام تلك املتعلقة 

بتسهيل النقل، والحج لفائدتهم والسهر عىل تنفيذها ؛ 

• منح قروض اجتامعية أو إعانات مادية بصفة استثنائية لتلبية 

ولعائالتهم، وذلك  للمنخرطني  احتياجات مستعجلة وطارئة 

وفق رشوط وضوابط ؛

• إبرام اتفاقيات رشاكة وتعاون مع الهيآت و الجمعيات التي لها 

نفس األهداف.

التنظيم والتسيري
التوجيه  لجنة   : هي  أجهزة  ثالث  املؤسسة  تسيري  عىل  يسهر 

واملراقبة و مدير املؤسسة و لجنة إدارية.

لجنة التوجيه واملراقبة

تتألف لجنة التوجيه واملراقبة من السيد وزير االقتصاد واملالية 

كرئيس والسيد الكاتب العام للوزارة كنائب أول للرئيس، و 29 

مسشارا.  يعهد إىل هذه اللجنة باملهام األساسية التالية : 

• تحديد إسرتاتيجية عمل املؤسسة والسيام التوجهات العامة 

واالختيارات ذات األولوية ؛

السنوات  واملتعددة  السنوية  املؤسسة  عمل  برامج  حرص   •

وتقييمها بصفة دورية ؛ 

• املصادقة عىل النظام الداخيل للمؤسسة الذي يحدد كيفيات 

تنظيم وسري املؤسسة وكذا رشوط وكيفيات أهلية املنخرطني 

لالستفادة من كل خدمة تقدمها املؤسسة ؛

• املصادقة عىل امليزانية السنوية للمؤسسة ؛

• تحديد جدول مبالغ اشرتاك املنخرطني يف املؤسسة وتحصيلها 

عن طريق الحجز من املنبع من قبل الهيئات املكلفة بأداء 

األجور أو املعاشات بالنسبة للمتقاعدين؛

والتوريدات  األشغال  صفقات  إبرام  وأشكال  رشوط  تحديد   •

والخدمات املرتبطة مبهام املؤسسة ؛

والتعاونيات  املؤسسات  املربمة مع  االتفاقيات  املصادقة عىل   •

والرشكات والهيئات والجمعيات ؛

• املصادقة عىل التقرير السنوي املتعلق مبنجزات املؤسسة.

مدير املؤسسة

الدستور  من   30 الفصل  ألحكام  وفقا  املؤسسة  مدير  يعني 

ويتمتع بجميع السلط والصالحيات الرضورية لتسيري املؤسسة.

تساعد مدير املؤسسة يف إنجاز مهامه لجنة إدارية تقوم بتنفيذ 

قرارات لجنة التوجيه واملراقبة.

يتوىل املدير تدبري شؤون املؤسسة والسهر عىل حسن سريها. 

ويقوم باملهام األساسية التالية :

• متثيل املؤسسة أمام الدولة وأمام القضاء وأمام كل اإلدارات 

العامة و الخاصة وأمام األغيار ؛
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• القيام بجميع األعامل التحفظية لفائدة املؤسسة ؛

• اقرتاح جدول أعامل اجتامعات لجنة التوجيه واملراقبة ؛

• اقرتاح مشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها من طرف املؤسسة 
عىل لجنة التوجيه واملراقبة ؛

ميزانية  يف  املحددة  النفقات  ورصف  املوارد  بقبض  األمر   •
املؤسسة ؛

• إعداد التقرير السنوي لنشاط املؤسسة وسري أعاملها وعرضه 
عىل أنظار لجنة التوجيه واملراقبة ؛

• توظيف مستخدمي املؤسسة.

اللجنة اإلدارية

يعينهام  مايل  ومسؤول  عام  كاتب  من  اإلدارية  اللجنة  تتألف 

اللجنة  وتسيري  تنظيم  كيفيات  وتحدد  واملالية  االقتصاد  وزير 

اإلدارية يف النظام الداخيل للمؤسسة.

التنظيم املايل
تتكون موارد املؤسسة من حقوق االنخراط وواجبات االشرتاكات 

السنوية واملساهامت اإلجبارية لألعضاء املنخرطني؛ من اإلعانات 

املوارد  حصيلة  ومن  الوزارة  متنحها  التي  تلك  فيها  مبا  املالية 

املتأتية من الخدمات التي تقدمها املؤسسة لفائدة املنخرطني 

وأزواجهم وأبنائهم ومن حصيلة املوارد املتأتية من ممتلكات 

املؤسسة ومن  مداخيل االقرتاضات املصادق عليها من طرف 

أخرى  موارد  ومن  والوصايا  والهبات  واملراقبة  التوجيه  لجنة 

مختلفة.

أما النفقات فتشمل نفقات التسيري واالستثامر والنفقات الالزمة 

إلعداد وانجاز برامج ومشاريع املؤسسة واملساهمة يف تحمل 

وجميع  ملنخرطيها  املؤسسة  تقدمها  التي  الخدمات  مصاريف 

النفقات األخرى املرتبطة بنشاط املؤسسة.

متعدد  برنامج  أو  سنوي  عمل  برنامج  بوضع  املؤسسة  تلتزم 

السنوات يحدد املشاريع واألنشطة املراد إنجازها لفائدة منخرطيها 

والخدمات التي تعتزم تقدميها لهم يف إطار املوارد املتوفرة.

تقريرا  والتسيري  التنظيم  لجنة  إىل  سنة  كل  املؤسسة  وترفع 

يتضمن املوارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعاملها، 

هيئة  جدول  يف  مقيد  محاسب  خبري  لدن  من  عليه  مصادق 

يتضمنها  التي  الحسابات  بصحة  يشهد  املحاسبني،  الخرباء 

التقرير.

املراقبة املالية
تخضع  كام  للاملية  العامة  املفتشية  ملراقبة  املؤسسة  تخضع 

املالية  املحاكم  مبدونة  املتعلق   99-62 رقم  القانون  ألحكام 

والسيام املادتني 86 و 154 منه. كام تخضع حسابات املؤسسة 

لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخربة يقوم 

بتقييم نظام املراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق 

البيانات السنوية للوضعية املالية للمؤسسة وملمتلكاتها ونتائجها، 

ويرفع املكتب تقرير التدقيق إىل لجنة التوجيه واملراقبة داخل 

أجل ال يتعدى 5 أشهر بعد اختتام السنة املالية.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة
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الدينامية االقتصادية الجهوية : الطابع القطاعي والتخصص 
املحيل للجهات

متثل الجهوية املوسعة اختيارا اسرتاتيجيا نحو التنمية االقتصادية و االجتامعية من خالل 

استغالل أكرب للموارد البرشية والطبيعية لكل جهة واستثامر طاقاتها املحلية يف خدمة الربامج 

واملخططات التنموية. ويف هذا املجال، أبرزت الدراسة  التحليلية التي قامت بها مديرية 

الدراسات والتوقعات املالية باالشرتاك مع اللجنة االستشارية، املكونات االقتصادية للجهات 

االثني عرش املقرتحة عرب مقاربة اقتصادية تعتمد عىل الناتج الداخيل الخام الجهوي. 

يف خضم السياق الوطني واإلقليمي والدويل ، فإن املغرب يخوض 

اليوم مرحلة حاسمة ملجموعة من اإلصالحات الطموحة، متاشيا 

مع الخطابني امللكيني التاريخيني ليومي 9 مارس و 17 يونيو. 

األحداث،  صدارة  اليوم  يحتل  الذي  الدستوري،  اإلصالح  إن 

قضية  هامة،  أخرى  اسرتاتيجية  مواضيع  جانب  إىل  يتضمن، 

الجهوية قصد بناء دعامة متقدمة من أجل حكامة دميقراطية 

للبالد تراعي تعدد امتداداتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

والثقافية...

للجهوية  االستشارية  اللجنة  رفعته  الذي  الهام  التقرير  وميتاز 

إىل العناية السامية لصاحب الجاللة، ليس فقط بغنى القضايا 

يف  املستعملة  املعطيات  بتنوع  أيضا  بل  املطروحة،  املهمة 

دراساته التحليلية مام مكن من إغناء قدرته االقرتاحية، خصوصا 

عىل مستوى التقسيم الجهوي.

الدراسات  مديرية  طرف  من  املخصصة  األعامل  أعقاب  ويف 

الجهوية والتبادل املستمر واملحفز  املالية ملوضوع  والتوقعات 

بحث  تم  اللجنة،  أعضاء  من  وعدد  املديرية  بني  الذي حصل 

قضية التقسيم الجهوي عن طريق معالجة معمقة للمعطيات 

املتوفرة وتصميم مناذج متكن من مقاربة تقطيع جهوي يراعي 

املعايري السوسيو اقتصادية لتجانس و تناسق وتكامل األنظمة 

اإلنتاجية املحلية املنفتحة عىل تصميم لتنمية برشية مستدامة 

وعادلة وتشاركية.

املكونات  إبراز  إىل  الدراسة  هذه  تهدف  االتجاه،  نفس  ويف 

اللجنة  طرف  من  املقرتحة  عرش  اإلثني  للجهات  االقتصادية 

االستشارية للجهوية، وذلك اعتامدا عىل مؤرش الناتج الداخيل 

الخام. ويف هذا اإلطار سيتم بحث دينامية الجهات خالل العقد 

قبل  الدينامية  هذه  وراء  القطاعية  القاطرات  وتحديد  األخري 

التطرق إىل التخصصات القطاعية  املرتقبة للجهات.

مساهمة الجهات يف خلق الرثوات
إن تحليل مساهمة الجهات يف خلق الرثوة الوطنية عن طريق 

يقيم  أن  شأنه  من  الجهات  حسب  القطاعية  املضافة  القيمة 

والدينامية  الرثوة  لهذه  والقطاعي  الجهوي  الرتكيزين  نسبة 

واالجتامعية  االقتصادية  مبؤهالتها  ارتباطا  للجهات  القطاعية 

والثقافية.

متركز الناتج الداخيل الخام الجهوي وتسجيل 

دينامية أكرب لجهات جديدة
يربز تحليل الناتج الداخيل الخام حسب الجهات خالل الفرتة 

1998-2009 تقدما لجهة الدار البيضاء-سطات التي ساهمت 

الخام  الداخيل  الناتج  تكوين  يف   24,5% بنسبة  املتوسط  يف 

 ،(15,8%) الرباط-سال-القنيطرة  بجهات  متبوعة  الوطني 

ومراكش-آسفي (%11)، ثم سوس-ماسة (%10,5). وتستحوذ 
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الخام  الداخيل  الناتج  من   61,9% عىل  األربع  الجهات  هذه 

الوطني، مام يعكس مدى متركز الناتج الداخيل الخام الجهوي، 

ويرتجم اإلرث التاريخي الذي يجب تجاوزه من خالل دينامية 

ميكن  أخرى  جديدة  مسارات  طريق  عن  أو  الحالية،  الجهات 

أن تنبثق عن الحكامة الجهوية الجديدة. غري أن تحليل وترية 

النمو حسب الجهات، يوضح أن الجهات األقل مساهمة تبدو 

أكرث دينامية، مسجلة بذلك معدالت منو تتجاوز معدل النمو 

الوطني (%6,1). وهي جهات الداخلة وادي الذهب والعيون 

الساقية الحمراء مبعدالت منو %9 و%8,5 عىل التوايل. وسجلت 

متأثرة   (4,4%) منو  معدل  أدىن  الرباط-سال-القنيطرة  جهة 

الثاين الذي طبع بشكل قوي  برتاجع وترية منو أنشطة القطاع 

منو الناتج الداخيل الخام.

يتعلق  فيام  الجهات  بني  الفوارق  هذه  رصد  كذلك  وتم 

الخام  الداخيل  الناتج  النمو عىل مستوى مؤرش  مبساهمتها يف 

املؤرش تحسنا  أقل. فقد سجل هذا  للفرد، ولكن بحدة  املتاح 

جهة  من  تختلف  بوترية  الدراسة  قيد  الفرتة  خالل  ملموسا 

ألخرى. هكذا، ومقارنة مع املستوى الوطني، حققت 5 جهات 

الوطني  املستوى  يتعدى  خاما  داخليا  ناتجا  12 جهة  بني  من 

(17.251 درهم للفرد)، ويتعلق األمر بجهات العيون-الساقية 

سوس-ماسة  وجهة  للفرد،  درهم   23.689 بحوايل  الحمراء 

(23.400 درهم للفرد)، والدار البيضاء-سطات (21.590 درهم 

وكذا  للفرد)  درهم   20.043) الذهب  والداخلة-وادي  للفرد) 

الرباط-سال-القنيطرة (19.578 درهم للفرد).

وفيام يتعلق بدينامية النمو، عرفت جهة مراكش-آسفي أقوى 

نسبة منو للناتج الداخيل الخام املتاح للفرد مبعدل سنوي قدر 

بنسبة %6,5، متبوعة بكل من جهات درعة-تافياللت (5,8%)، 

والرشق-الريف (%5,8)، وطنجة-تطوان (%5,6)، وبني مالل-

أهمية  أقل  املؤرش  هذا  تطور  ظل  حني  يف   .(5,6%) خنيفرة 

ال  حيث  والرباط-سال-القنيطرة  سوس-ماسة،  لجهتي  بالنسبة 

يتجاوز متوسط معدل النمو %3,8 و%2,9 عىل التوايل.

تخصص متزايد للجهات 
باإلضافة إىل الرتكيز املجايل للناتج الداخيل الخام، فقد تم رصد 

وتركيباتها  وخاصياتها  الجهات  مبؤهالت  مرتبط  قطاعي  تركيز 

الدميوغرافية، باإلضافة ملؤهالتها االقتصادية واالجتامعية. فخالل 

الوطنية  املضافة  القيمة  نصف  تركزت   ،2009-1998 الفرتة 

للقطاع األول بكل من جهتي سوس ماسة مبساهمة متوسطة 

متبوعتني  بنسبة 17%،  القنيطرة  سال  والرباط  قدرها 31,7% 

بجهتي الرشق والريف (%13,8) وبني مالل-خنيفرة (12,4%). 

بينام ال تتعدى نسبة مساهمة الجهات األخرى 8,2%.

أما بالنسبة للقطاع الثاين الوطني، فإن أكرث من %50 من القيمة 

البيضاء-سطات  الدار  باململكة:  ثالث جهات  ترتكز يف  املضافة 

(%42,9) والرباط-سال-القنيطرة (%10,6)، ثم مراكش-آسفي 

.(10,3%)
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ساهمت  حيث  الثالث،  القطاع  أيضا  الرتكيز  هذا  شمل  وقد 

أربع جهات خالل نفس الفرتة مبا يفوق نصف القيمة املضافة 

والرباط-سال-  ،(21,4%) البيضاء  الدار  القطاع:  هذا  ألنشطة 

القنيطرة (%18,2)، ومراكش-أسفي (%12,1) ثم فاس-مكناس 

.(11,4%)

وأبرزت الدراسة كذلك تخصصا قطاعيا نسبيا للجهات، نظرا لكون 

تشكيل  يف  القطاعات  مختلف  مساهمة 

من  تختلف  الجهوي  الخام  الداخيل  الناتج 

جهة إىل أخرى. وهكذا متيزت جهات سوس-

ماسة، والرشق-والريف ثم بني مالل-خنيفرة 

املستوى  مع  مقارنة  األويل  القطاع  بسيادة 

الدار  جهات  اتسمت  حني  يف  الوطني. 

البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان، ثم العيون 

الساقية الحمراء بسيادة أنشطة القطاع الثاين 

الذي يعد من خصوصيات هذه الجهات.

قطاعية  دينامية  انبثاق 
جهوية ذات حمولة وتخصص 

محليني

إن دراسة التشكيالت القطاعية الجهوية الجديدة من أجل تقييم 

نظام اإلنتاج الجهوي، خاصة املتعلق بالصناعات التحويلية، تتم 

من خالل تقييم مستويات تخصص الجهات و تركيز القطاعات 

لبعده  نظرا  القطاع،  بهذا  التشغيل  مستوى  باعتامد  وذلك 

االقتصادي واالجتامعي وكذا نسبة األنشطة الصناعية املعتمدة 

عىل اليد العاملة.

بالنسبة  خاصة  ملحوظ  قطاعي  تركيز 

للصناعات التصديرية
ملساهمتها  قطاعات رئيسية  الصناعي تسعة  الرتكيز  يشمل 

الوطني  الصعيد  عىل  الصناعي  بالقطاع  التشغيل  يف  العالية 

واملعدات  اآلالت  صناعة  قطاعات  بالذكر  ونخص   .(44,2%)

واالتصاالت  والتلفزيون  الراديو  معدات  وصناعة  الكهربائية، 

التي تعترب قطاعات تعتمد بالدرجة األوىل عىل التصدير.

تركيز وتخصص جهوي مهم نسبيا خاصة بجهة 

طنجة- تطوان
يقرتن الرتكيز مع التخصص يف أغلب األحوال، ويكون هذا االقرتان 

مفيدا خاصة بالنسبة للقطاعات التي تحقق نسب منو عالية، مام 

يؤهلهام لتشكيل أقطاب تعنى بوسائل االبتكار والبحث للحفاظ 

عىل قدرة تنافسية عالية.

و تهم هذه الظاهرة سبع جهات، خاصة جهة طنجة-تطوان، التي 

تتميز بنسبة مرتفعة للمناولة، وكذا انفتاحها الكبري عىل أنشطة 

االنفتاح،  لهذا  املحتملة  اآلثار  وملواجهة  الخدمات.  ترحيل 

انخرطت الجهة يف التوجه إىل منافذ جديدة للنمو، السيام تلك 

برنامج  بإدراج  وذلك  بالخدمات والصناعات الدقيقة،  املرتبطة 

متكامل للتدريب وتعزيز التجهيزات املوجودة. ويندرج يف هذا 

اإلطار افتتاح معهد للتدريب يف صناعة السيارات بقطب طنجة 

املتوسطي، والذي ستسند إدارته ملجموعة رونو يف إطار رشاكة 

بني القطاعني العام والخاص. وخصص هذا املعهد لتدريب أطر 

وتقنيي املصنع الجديد لرونو نيسان.

متثيلية وازنة للقطاعات خاصة ذات االستخدام 

املرتفع لليد العاملة عىل املستوى الجهوي
هامة  بتمثيلية  تتميز  القطاعات  أن  التحليل،  من خالل  يتبني 

والوبر  واأللبسة  النسيج  قطاعات  خاصة  عديدة،  جهات  يف 
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والصناعات الغذائية وصناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية. وفيام 

يخص قطاع املالبس والوبر، الذي يشغل %26 من اليد العاملة 

الوطنية يف قطاع الصناعة، فهو يشكل خصوصية لجهات فاس-

بنسبة  وذلك  والرباط-سال-القنيطرة  وطنجة-تطوان  مكناس 

إنتاج موجه يف جله لصناعة املالبس النسيجية.

وميكن لهذه الجهات إنشاء أقطاب تنافسية حول هذا القطاع، 

مام سيمكنها من مواجهة تقلبات الطلب الخارجي والرفع من 

املنافسة نظرا ملعدل صادرات هذا القطاع الذي بلغ يف املتوسط 

تنويع  يستحسن  الصدد،  هذا  ويف  %88 خالل 2009-2000. 

دينامية  أكرث  ليشمل أسواقا ومنتجات  التصدير للمغرب  عرض 

توجيه  إلعادة  تدابري  اتخاذ  يجب  وبذلك،  العاملية.  يف التجارة 

اليد العاملة يف هذا القطاع إىل منافذ جديدة ذات إمكانات منو 

عالية وأقل هشاشة. 

أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، والذي يشغل %20 من 

اليد العاملة الوطنية يف قطاع الصناعة، فيتمركز خاصة يف مثاين 

جهات، نخص بالذكر منها جهات الداخلة-وادي الذهب وكلميم-

وادي النون وسوس-ماسة، نظرا لطابعه املحيل (معدل الصادرات 

الوطيدة  وعالقته  املتوسط خالل 2009-2000)  يف   18% بلغ 

مع القطاع األول. لذا، فقد يكون النخفاض اإلنتاج الفالحي أو 

انخفاض القدرة الرشائية، وبالتايل الطلب املحيل، أثر وخيم عىل 

القطاع.

الكهربائية  واألجهزة  اآلالت  صناعة  قطاع  يشكل  وأخريا، 

خصوصية  الصناعة)  قطاع  يف  الوطنية  العاملة  اليد  (%8 من 

مكن  وقد  والرباط-سال-القنيطرة.  طنجة-تطوان  لجهات 

القطاع التصديري  هذا  اختصاص جهة طنجة- تطوان يف 

من  %62 خالل 2000-2009)  بلغ  الصادرات  (معدل متوسط 

تشغيل %40,3 من اليد العاملة الوطنية لهذا القطاع، وتحقيق 

املخصصة  االستثامرات  وجلب %21,2 من  إنتاجه،  %39,8 من 

طنجة- تطوان نظرا  الناشئ بجهة  القطاع  استقر هذا  وقد  له. 

للدعم اللوجستييك الذي يجعل منها قطبا جهويا جديدا للصناعة. 

ويحقق قطاع صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية %12 من رقم 

معامالته يف املناولة مقابل معدل وطني يبلغ %2، أي ما يعادل 

%28 من قيمة املناولة الصناعية الوطنية.

الصناعي،  والتخصص  الرتكيز  من  املثىل  االستفادة  ولضامن 

عامليا  الواعدة  األنشطة  يف  إعادة متوقعه  املغرب  عىل  يجب 

وتوزيع  النقل  لقطاع  املخصصة  الكهربائية  األجزاء  غرار  عىل 

الكهرباء والتي متثل أهم الصادرات من الصناعات الكهربائية 

الفيدرالية الوطنية  وتتوقع   .64% تقارب  بنسبة  وااللكرتونية 

لهذا  العاملية  السوق  حجم  يرتفع  أن  للكهرباء وااللكرتونيات 

دوالر  مليار   140 إىل  والخدمات  التجهيز  جانب  إىل  القطاع 

يناهز %5 سنويا مع وترية  بحلول سنة 2015، أي مبعدل منو 

أرسع يف البلدان النامية ارتباطا مبرحلة التجهيز. وبالتايل، يتحتم 

استغالل نقاط قوة املغرب للتموقع يف أسواق الدول الصاعدة 

خاصة اإلفريقية منها. 

اقتصادية  مقاربة  الجهات عرب  تطور  يهم  الذي  التحليل،  أظهر 

تعتمد عىل الناتج الداخيل الخام الجهوي، انبثاق أقطاب تضم 

وسوس- (الدارالبيضاء-سطات،  اقتصاديا  قوية  حرضية  مناطق 

ماسة، والرباط-سال-القنيطرة، وكذلك مراكش-آسفي) من جهة، 

ومجاالت ترابية متنوعة من جهة أخرى (طنجة-تطوان، والرشق-

هذه  وتتكون  مالل-خنيفرة).  بني  ثم  وفاس-مكناس،  الريف، 

األخرية من جهات قادرة عىل دعم منوها الخاص باستغالل أكرب 

للموارد الطبيعية والبرشية املحلية. كام يتبني بروز جهات ذات 

والعيون- ودرعة-تافياللت،  نون،  (كلميم-واد  صحراوي  طابع 

ملستوى  مؤهلة  الذهب)  الداخلة-وادي  ثم  الحمراء،  الساقية 

والذي من  املسجلة حاليا،  النسب  النمو أرسع من  جديد من 

املفرتض أن تدعمه األولويات الوطنية املخصصة لهذه الجهات.

كام أن كال من التخصص والرتكيز الجهويني يظالن مفيدين طاملا 

القطاعات ذات دينامية والجهات تستفيد من الدعم املناسب 

لتعزيز قدرتها التنافسية حيث أن «التخصص يف املمتاز» مرتبط 

بالقدرة العالية عىل االبتكار الذي يؤمن القدرة التنافسية.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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النموذج االقتصادي 1MIMPAS : إدماج جزيئ للمتغريات 
النقدية واالئتامن

يشكل النموذج االقتصادي الكيل عامال أساسيا يف تقييم و تحليل السياسات االقتصادية واملالية 

و النقدية. يؤخذ هذا النموذج يف االعتبار متغريات مرتبطة بالنقد واالئتامن من خالل التأثري عىل 

معدالت الفائدة وعىل السيولة البنكية مام يؤدي إىل زيادة االستثامر وارتفاع الطلب الكيل. كام 

يهدف النموذج إىل تلبية احتياجات الوزارة يف مجال التنبؤ ومقاربات السياسات االقتصادية من 

جهة و إىل تقديم االقتصاد املغريب آخذا بعني االعتبار التغريات الخارجية.

يعترب منوذج االقتصاد الكيل املندمج للتوقعات وتحليل املقاربات 
والتوقعات  الدراسات  مبديرية  تطويره  تم  الذي   ،MIMPAS
املالية، أداة متكن من تحليل الوضعية االقتصادية باملغرب من 
خالل عدد من العالقات السلوكية ملجموعة من الفاعلني (األرس، 
الرشكات غري املالية، الرشكات املالية، الدولة وبقية العامل) والتي 
تعمل يف أسواق السلع والخدمات والشغل واملال. و يهدف هذا 
التنبؤ ومقاربة  الوزارة يف مجال  تلبية احتياجات  النموذج إىل 
املغريب  االقتصاد  تقديم  وإىل  االقتصادية من جهة،  السياسات 
بصفة مالمئة للتغريات التي عرفتها بالدنا خالل السنوات األخرية 
املتاحة من خالل  البيانات  إىل  استنادا  من جهة أخرى، وذلك 

الحسابات الوطنية الجديدة.

ويرتكز محتوى هذا النموذج عىل توازنات طويلة األجل معتمدة 
أساسا عىل النظريات االقتصادية. وتعكس دينامية املالءمة نحو 
هذه التوازنات تكاليفها وعدم مرونة األسعار اإلسمية. ومن شأن 
ذلك أن يؤثر عىل التوازن عىل املدى القصري. ونتيجة لذلك، ويف 
سياق عدم مرونة األسعار، فإن الناتج الداخيل عىل املدى القصري 
يتحدد بشكل كبري بواسطة الطلب الغري ملبى عن طريق الواردات، 
وذلك اعتامدا عىل تغريات املخزون. أما عىل املدى الطويل، فإن 
التغريات يف حلقة األسعار واألجور تؤثر تدريجيا عىل مؤرشات 
الطلب اإلجاميل وعىل تنافسية األسعار باملغرب، مام يعيد تدريجيا 

التوازن بني العرض والطلب املتعلق بالسلع والخدمات.

ويتميز منوذج MIMPAS بكونه يشتمل عىل متغريات جزئية 
النقدية  انتقال تأثري السياسة  مرتبطة بالنقد واالئتامن. ويتأىت 
إىل املنظومة الحقيقية عرب قناتني : قناة النقد من خالل التأثري 
عىل  التأثري  طريق  عن  االئتامن  وقناة  الفائدة  معدالت  عىل 
السيولة البنكية، مام يؤثر عىل حجم القروض املمنوحة2. ويف 
إطار املجال النقدي واملايل للنموذج، فإن معدل الفائدة اإلسمي 
عىل املدى القصري، والذي يأخذ بعني االعتبار التضخم، يؤثر عىل 
بدوره  األخري  هذا  ليساهم  الطويل  املدى  عىل  اإلقراض  سعر 
(تكاليف  الثابت  للرأسامل  الخام  التكوين  يف  مبارش  وبشكل 
الناتج  النقد، فيتحدد عىل أساس  املال). أما الطلب عىل  رأس 
النقد  احتياطات  من  معني  ملستوى  وبالنسبة  الفالحي.  غري 
األجنبي والديون عىل الدولة، فإن توازن سوق النقد ميكن من 

استخالص مبلغ القروض املقدمة لالقتصاد.

أفضل  تقييم  ولضامن  الجديد  النقدي  التوافق  عىل  واعتامدا 
والتوقعات  الدراسات  مديرية  تسعى  االقتصادية،  للسياسات 
الكيل متمركزة  لتطوير جيل جديد من مناذج االقتصاد  املالية 
وخالفا  العام3.  للتوازن  العشوائية  الدينامية  النامذج  حول 
للنموذج MIMPAS، يتم تقييم تأثري تدبري السياسة االقتصادية 
مع  االجتامعي،  الرخاء  معيار  أساس  عىل   DSGE بواسطة 
مراعاة سلوك الفاعلني االقتصاديني من حيث التغريات يف امليول 

والتوقعات و التي ميكن أن تؤدي لها هذه السياسة.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية

MIMAPS : Maquette intégrée macro-économétrique de prévision et d’analyse des simulations  1

2  يعترب سعر الرصف الذي ميثل القناة الخارجية التي متكن من توازن ميزان األداءات الخارجية متغري مستقل خارجي يف النموذج.

DSGE : Modèles Dynamiques et Stochastiques d’Equilibre Général  3
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املرتكزات الدستورية للاملية العمومية : قراءة يف نصوص 
دستور 2011

شكلت البنود املتعلقة باملالية العمومية يف دستور اململكة لسنة 2011 لبنة أساسية يف مسار 

بناء الدميقراطية ودولة املؤسسات والحكامة الجيدة.

واستنادا  املؤسسات1  ودولة  الدميقراطية  خيار  من  انطالقا 

عىل  املرتكزة  العمومية،  للمرافق  الجيدة  الحكامة  ملقومات 

معايري الجودة، املساواة، الشفافية، املسؤولية واملحاسبة2، جاء 

دستور اململكة لسنة 2011 مبجموعة من املقتضيات واملرتكزات 

ملزمة  كمبادئ  تكريسها  تم  والتي  العمومية  باملالية  املتعلقة 

لباقي قواعد التدبري املايل العمومي.

يف محاولتنا قراءة مختلف النصوص الدستورية املرتبطة باملالية 

خالل  من  مقاربتها  إىل  منهجية،  ولغاية  سنعمد  العمومية، 

محورين أساسيني :

الدستورية  النصوص  ملختلف  يتطرق   : األول  املحور   •

األمر  تعلق  سواء  العمومي،  املايل  بالتدبري  املتعلقة 

أو  العمومي  املايل  للتدبري  املؤسسة  املبادئ  مبجموع 

التصويت  بإعداد  املرتبطة  الدستورية  القواعد  مبختلف 

؛ املالية  قوانني  وتنفيذ 

الدستورية  املرتكزات  مجمل  يستعرض   : الثاين  املحور   •

فيام  خاصة  العمومية،  للاملية  الجيدة  بالحكامة  املتعلقة 

الرشيد  التدبري  الرتابية رشيكا يف  الجامعات  باعتامد  يتعلق 

الدستورية  املقومات  بإرساء  أو  العمومية  للموارد  والناجع 

تدبري  يف  واملراقبة  املحاسبة  املسؤولية،  الشفافية،  لضامن 

العمومية. املوارد 

املايل  التدبري  ومرتكزات  مبادئ   : األول  املبحث 
العمومي يف دستور 2011

يف   2011 دستور  يف  العمومي  املايل  التدبري  مرتكزات  تتمثل 

مجموع املبادئ املؤسسة للتدبري املايل العمومي و كذا مختلف 

القواعد الدستورية املتعلقة بإعداد وتنفيذ قوانني املالية.

املطلب األول : املبادئ الدستورية للاملية العمومية

يف مقدمة املبادئ الدستورية املتعلقة بتدبري املالية العمومية 

نجد املساواة والتضامن يف تحمل التكاليف العمومية3.

أن  الجميع  «عىل   : عىل  الدستور  من   39 الفصل  نص  هكذا 

التي  العمومية  التكاليف  استطاعته،  قدر  عىل  كل  يتحمل، 

للقانون وحده إحداثها وتوزيعها..»

أيضا، أكد الفصل 40 من الدستور مبدأي التضامن والتناسب يف 

تحمل التكاليف التنموية للبالد.

إىل جانب هذين املبدأين األساسيني، نجد مبدأ رشعية التكاليف 

العمومية والتي ال ميكن إحداثها وتوزيعها إال مبقتىض القانون4. 

املقتىض،  هذا  الدستور  من   71 الفصل  أكد  اإلطار،  هذا  يف 

بتوسيعه ملجال القانون الذي أصبح يختص دستوريا بالترشيع 

يف مجاالت :

1  ديباجة دستور اململكة لسنة 2011.

2  الفصل 154 من دستور اململكة 2011.

3  الفصلني 39 و 40  من دستور اململكة 2011.

4  الفصل 39 من دستور اململكة 2011.

بقلم السيد البقالي محمد، إطار مبديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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 • النظام الرضيبي ووعاء الرضائب و مقدارها وطرق تحصيلها ؛

• نظام الجامرك.

يف نفس اإلتجاه، أشار الفصل 55 من الدستور إىل أن املصادقة 

تكاليف  عنها  ترتتب  التي  والتجارية  الدولية  املعاهدات  عىل 

مالية تلزم الدولة تتم  املوافقة عليها بقانون ( الفصلني 39 و40 

من الدستور).

من جانب آخر، أكد الفصل 77 من دستور 2011 بندا مهام يف 

التدبري  نجاعة  يعترب مؤرشا عىل  والذي  املوازين  التدبري  مبادئ 

الربملان  ألزم  حيث  املايل،  التوازن  مبدأ  وهو  أال  للدولة  املايل 

توازن  عىل  الحفاظ  عىل  بالحرص  سواء،  حد  عىل  والحكومة، 

عىل  الحفاظ  عىل  والحكومة  الربملان  «يسهر   : الدولة  مالية 

توازن مالية الدولة»

مبدإ  عىل  للدولة  واملايل  املوازين  التدبري  مبادئ  تقترص  وال 

األهمية وهو مبدأ  بل نجد مبدأ آخر، عىل قدر من  التوازن، 

السنوية الذي يحكم قوانني املالية، مبدأ ال يحول دون اعتامد 

ترخيصات لربامج ومخططات تنموية متعددة السنوات.

إن مبدأ السنوية يستمد أساسه الدستوري من الفصل 75 الذي 

نص عىل : «إذا مل يتم يف نهاية السنة املالية» و كذا من الفصل 

السنوي يف  املالية  قانون  الذي ينص عىل « عرض مرشوع   68

جلسة مشرتكة للربملان مبجلسيه».

املطلب الثاين : القواعد الدستورية املرتبطة بقوانني املالية

القواعد  من  مجموعة  وفق  املالية  قانون  تحضري مرشوع  يتم 

الدستورية التي تحدد طريقة إعداده، إيداعه، والتصويت عليه؛ 

أما تنفيذه فيتم تحت مراقبة املجلس األعىل للحسابات.

فقبل إيداعه مبكتب مجلس النواب، مير مرشوع قانون املالية 

مبحطتني أساسيتني، يتم يف أوالها تداول التوجهات العامة لهذا 

رئيس  من  ويتألف  امللك  يرأسه  وزاري  مجلس  يف  املرشوع، 

الحكومة والوزراء5.

أما املحطة الثانية فرتتبط مبجلس الحكومة، الذي يعقد بدوره 

جلسة للمداولة بشأن هذا املرشوع6.

و إذا كان مجلس النواب قد أصبح، طبقا ملنطوق الفصل 75، 

فإن  املالية؛  قانون  مرشوع  إيداع  عند  السبق  بقصب  يحظى 

للربملان  مشرتكة  جلسة  يف  يتم  املرشوع،  هذا  وتقديم  عرض 

مبجلسيه، و ذلك طبقا ملقتضيات املادة 68 من الدستور.

بعد إيداعه وعرضه عىل أنظار الربملان، تتم املناقشة ثم التصويت 

ليتم إصداره وفق رشوط ينص عليها قانون تنظيمي.

نص  الربملانية،  املناقشة  ولتعزيز  التقنية  طبيعته  إىل  بالنظر 

دستور 2011 عىل وثائق ومعطيات ومعلومات ترافق مرشوع 

للاملية7.  التنظيمي  القانون  يف  تحديدها  يتم  املالية،  قانون 

ومعلوم أن هذا املقتىض يرتبط مببدأ دستوري مركزي أشار إليه 

الحصول عىل  املواطنني يف  الدستور وهو حق  الفصل 27 من 

قوانني  مشاريع  مناقشة  مستوى  عىل  ميارسه  املعلومات، حق 

املالية ممثلوا األمة طبقا للفصل 2 من الدستور.

العمل  عىل  الرقابية  سلطته  مامرسة  من  الربملان  ولتمكني 

االستفادة  من  الدستور  من   148 الفصل  مكنه  الحكومي، 

املتعلقة  املجاالت  يف  للحسابات  األعىل  املجلس  مساعدة  من 

باملراقبة الترشيع والتقييم للاملية العامة.

يف نفس االتجاه، منح الفصل 152 من الدستور، لكل من الحكومة 

يف  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  استشارة  إمكانية  والربملان 

القضايا ذات الطابع االقتصادي والتوجهات التنموية.

من   77 الفصل  منح  املالية،  قانون  مرشوع  مناقشة  خالل 

التي  والتعديالت  املقرتحات  رفض  إمكانية  للحكومة  الدستور 

تخفيض  إىل  يؤدي  قبولها  كان  إذا  الربملان،  أعضاء  بها  يتقدم 

يف  الزيادة  أو  عمومي  تكليف  إحداث  أو  العمومية  املوارد 

تكليف موجود. غري أن الجديد الذي جاء به دستور 2011 هو 

أن الحكومة مل يعد مبقدورها الدفع بهذا الفصل إال بعد تبيان 

أسباب الرفض و تعليله.

5  البند 4 الفصل 49 من الدستور.

6  الفصل 92، البند 6 من الدستور.

7  الفقرة 1 الفصل 75.
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إمكانية   75 الفصل  من  الثانية  الفقرة  فتحت  مناقشته،  بعد 

املخططات  إلنجاز  املرصودة  النفقات  عىل  الربملان  تصويت 

التنموية وكذا الربامج متعددة السنوات مرة واحدة وال ميكن 

تغيري هذا الرتخيص إال مبقتىض القانون.

العمومية8،  املرافق  استمرارية  ملبدإ  واستنادا  آخر،  من جانب 

املايل  التدبري  ضوابط   75 الفصل  من  و4   3 الفقرتان  حددت 

العمومي يف حالة عدم التصويت عىل مرشوع قانون املالية قبل 

نهاية السنة املالية، سواء تعلق األمر باملداخيل أو بالنفقات.

إىل جانب الوظيفة التي يضطلع بها الربملان عىل مستوى مناقشة 

والتصويت عىل قانون املالية، نص الفصل 76 عىل أجل تقديم 

التسيري  ميزانيات  التصفية و حدد مضمونه يف حصيلة  قانون 

التي انتهت مدة نفاذها.

وجذير بالذكر، أن تنفيذ قوانني املالية يخضع ملراقبة املجلس 

األعىل للحسابات الذي يتوىل مراقبة سالمة العمليات املتعلقة 

مبداخيل ومصاريف األجهزة الخاضعة ملراقبته مبقتىض القانون 

عقوبات  االقتضاء  عند  ويتخذ  لشؤونها  تدبريها  كيفية  ويقيم 

عن كل إخالل بالقواعد السارية عليها9.

املبحث الثاين : املرتكزات الدستورية للحكامة الجيدة 
للاملية العمومية

أساسيا الزم مجموع فصول  الجيدة مطلبا  الحكامة  كانت  إذا 

باعتامد  تكرس  قد  املايل  املستوى  عىل  فإنه  الجديد؛  الدستور 

التدبري الرشيد والناجع للموارد العمومية خاصة عىل املستوى 

املحيل وإرساء مقومات الشفافية و املسؤولية و املحاسبة.

املطلب األول : األسس الدستورية للحكامة املالية املحلية 

الجيدة

املستوى  عىل  الجيدة  املالية  للحكامة  الدستورية  املقتضيات 

املحيل يجسدها الفصل 141 الذي منح الجامعات الرتابية ويف 

مقدمتها الجهات10، موارد مالية ذاتية وأخرى مرصودة من قبل 

الدولة.

بهذا التكريس الدستوري للموارد الذاتية للجهات والجامعات 

القول  ميكن  الدولة؛  قبل  من  املرصودة  ملواردها  وكذا  الرتابية 

بأن هذه األخرية قد أصبحت تتوفر عىل ضامنة دستورية قوية 

متكنها من االستفادة من مواردها الخاصة ومن استرشاف آفاق 

واضحة لرتشيد استعاملها.

والجامعات  الجهات  لهذه  اختصاص  ألي  الدولة  نقل  أن  كام 

الرتابية يكون مقرتنا باملوارد املالية الالزمة لتمويله.

للتأهيل  صندوق  إحداث  عىل   142 الفصل  نص  جانبه  من 

البنيات  التنمية البرشية و  االجتامعي لسد العجز يف مجاالت 

التحتية (فصل 143).

و لعل من املقتضيات الدستورية املهمة للحكامة املالية الرتابية 

ما نص عليه الفصل 146 من الدستور الذي حرص عىل تضمني 

القانون التنظيمي للجامعات الرتابية مقتضيات تهم :

• النظام املايل للجهات و الجامعات الرتابية األخرى؛

• مصدر املوارد املالية للجهات والجامعات الرتابية األخرى؛

االجتامعي  التأهيل  من صندوق  كل  تسيري  وكيفيات  موارد   •

وصندوق التضامن بني الجهات املنصوص عليهام يف الفصل 

142 ؛

 • قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبري الحر؛

إجراءات  و  األعامل  تقسيم  و  الربامج  و  الصناديق  مراقبة   •

املحاسبة.

من   149 الفصل  مبضمون  التذكري  من  البد  املقام،  هذا  ويف 

للحسابات مسؤولية  الجهوية  للمجالس  أسند  الدستور والذي 

مراقبة حسابات الجهات والجامعات الرتابية األخرى وهيئاتها 

وكيفية قيامها بتدبري شؤونها.

املطلب الثاين : إرساء مقومات الشفافية املسؤولية واملحاسبة

املالية  بتدبري  املرتبطة  الدستورية  والقواعد  املبادئ  كانت  إذا 

الدستورية  التجربة  تطور  مع  وتبلورت  تطورت  قد  العمومية 

8    الفصل 154 من دستور اململكة.

9    الفصل 147، الفقرة الثالثة، دستور اململكة لسنة 2011.

10  الفصل 143 من الدستور.
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املغربية؛ فإن ما مييز دستور 2011، هو تكريسه لقيم الشفافية 

واملسؤولية واملحاسبة يف تدبري املال العام.

هكذا، حدد الفصل 154 من الدستور املبادئ األساسية للحكامة 

املالية الجيدة يف معايري الجودة، الشفافية، املحاسبة واملسؤولية. 

كام ألزم الفصل 155 أعوان املرافق العمومية باحرتام القانون، 

الحياد، الشفافية، النزاهة واملسؤولية.

عن  الحساب  بتقديم  ملزمة  العمومية  املرافق  أصبحت  لقد 

تدبريها لألموال العمومية كام أصبحت تخضع للمراقبة والتقييم 

(الفصل 156).

من جانبه، ألزم الفصل 158 كل مامرس للمسؤولية العمومية 

بصفة  حيازته،  التي يف  واألصول  باملمتلكات  الكتايب  بالترصيح 

أو غري مبارشة، مبجرد تسلمه ملهامه وخالل مامرستها  مبارشة 

وعند انتهائها. وأناط  باملجلس األعىل للحسابات مهمة مراقبة 

هذه العملية (الفصل 147).

وإذا كان دستور 2011 قد أسس مجموعة من الهيئات املستقلة 

الحقوق والحريات،  الجيدة من أجل حامية  للضبط والحكامة 

عىل  فإنه  التشاركية؛  والدميقراطية  املستدامة  البرشية  التنمية 

مستوى الحكامة املالية دعم يف فصله 36 الهيأة الوطنية للنزاهة 

والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ مؤكدا يف الفصل 167 عىل دورها 

الفساد  محاربة  سياسات  تتبع  وضامن  واإلرشاف  التنسيق  يف 

الحكامة  مبادئ  وترسيخ  العامة  الحياة  تخليق  يف  واملساهمة 

الجيدة وثقافة املرفق العام وقيم املواطنة املسؤولة.

والشك أن تفعيل مجموع هذه املقتضيات املرتبطة بالشفافية 

املسؤولية واملحاسبة يف تدبري املال العام رهني بالدور املحوري 

الذي بات يضطلع به املجلس األعىل للحسابات، باعتباره الهيأة 

العليا املوكول إليها مراقبة املالية العمومية.

فإىل جانب وظيفته يف مراقبة تنفيذ قوانني املالية؛ أصبح املجلس 

األعىل للحسابات : «ميارس.. مهمة تدعيم وحامية مبادئ وقيم 

الحكامة والشفافية واملحاسبة بالنسبة للدولة واألجهزة العمومية» 

(الفصل 147).
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أهم التطورات االقتصادية واملالية خالل اإلحدى عرش أشهر 
األوىل من سنة 2011

أبان النشاط االقتصادي املغريب خالل اإلحدى عرش أشهر األوىل من سنة 2011 عن ديناميته، 

كام يعكسه تطور أهم مؤرشات الظرفية، وذلك بالرغم من استمرار محيط دويل غري مالئم 

يتسم بانخفاض ملحوظ لنمو االقتصاد العاملي وتزايد األخطار التي تهدد استمراره.

االقتصاد العاملي
نتيجة   2011 سنة  بداية  منذ  تراجعا  الدويل  االقتصاد  عرف 
اليابان  يف  والتسونامي  الزلزال  عن  الناتجة  الصدمات 
الطلب  البرتول، باإلضافة إىل استمرار ضعف  وارتفاع أسعار 

الخاص.

يف نفس السياق، شهدت الديون السيادية خالل األشهر األخرية 
من 2011 تطورا مقلقا، خاصة بعد استفحالها يف بعض الدول 
الرئيسية ملنطقة األورو مثل إيطاليا وإسبانيا وكذا خارج أوروبا 
يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان. نظرا لَِتِبعاِتها الّنظامية 
ل تهديدا للنمو  خاصة عىل القطاع البنيك، فإن هذه األزمة ُتشكِّ
العاملي وميكن أن تعيق استمراريته ما مل ُتتََّخد اجراءات مالمئة 
من أجل ضامن قابلية استدامة الدين وتعزيز مناعة األنظمة 

املالية يف الدول املتقدمة.

االقتصاد الوطني
• النمو االقتصادي

واصل االقتصاد املغريب منوه مبعدل بلغ %4,6 كمتوسط خالل 
الثالث فصول األوىل من السنة 2011  َعِقب %4,3 خالل نفس 
الفرتة من سنة 2010. ويعزى هذا التطور إىل ترسيخ منو الناتج 
الداخيل الخام الغري فالحي الذي بلغ %4,7 مقابل %5,1 خالل 
نفس الفرتة من سنة 2010، من جهة، وإىل األداء املريض للقطاع 
الفالحي الذي تنامى بنسبة %4,1 بدالً من انخفاض بنسبة 0,9% 

خالل نفس الفرتة من سنة 2010.

ارتفاع  الظرفية  مؤرشات  تؤكد  الفالحي،  بالقطاع  يتعلق  فيام 
الحبوب  تحقيق مستوى ملحصول  إثر  للقطاع  املضافة  القيمة 

يفوق املتوسط حيث ناهز 84 مليون قنطار، فضًال عن األداء 

الجيد املالحظ للمنتجات الفالحية األخرى.

فيام يخص منو القطاعات الغري فالحية، فقد نتج باألساس عن 

وترية  يف  ترسيعا  شهدت  التي  القطاعات  لبعض  الجيد  األداء 

منوها مقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية ونخص بالذكر 

 ،3,6% مقابل   4,2% ب  العمومية  واألشغال  البناء  قطاعات 

التجارة ب %4,2 مقابل %1,9، الربيد واملواصالت ب 12,4% 

مقابل %2,7، والخدمات املقّدَمة للمقاوالت ب %4,6 مقابل 

%3,2. و من جهة أخرى، استقر منو قطاع الصناعات التحويلية 

بتطور  السياحة  أداء قطاعات  تراجع  يف حدود %2,3 يف حني 

 ،2010 سنة  من  الفرتة  نفس  مقابل %8,5 خالل  ناهز 0,4% 

والنقل ب  االستخراجية ب %4,7 مقابل 49,8%،  والصناعات 

%4,5 مقابل %8,2، واملاء والكهرباء ب %4,5 مقابل 7,7%، 

اليشء الذي أدى إىل تباطؤ طفيف للنمو الغري فالحي.

من جهتها تشري مؤرشات الظرفية إىل تحسن إنتاج الفوسفاط 

(%5,6+ يف متم أكتوبر) ومشتقاته (%22,7+ بالنسبة لألسمدة 

ذلك،  إىل  باإلضافة  الفوسفوري).  للحامض  بالنسبة  و12,5%+ 

ارتفع استهالك الكهرباء بنسبة %7,7 يف متم شهر نونرب نتيجة 

تيار  الكهربايئ ذو  الصناعي واالستهالك  القطاع  استمرار تطور 

واصل  جهته،  من  املنزيل.  لالستعامل  أساسا  املوجه  منخفض 

قطاع البناء واألشغال العمومية تحسنه كام عكس ذلك ارتفاع 

استهالك اإلسمنت بنسبة %9,3 يف متم شهر نونرب وكذا ارتفاع 

بعض  السياحي  القطاع  واجه  ذلك،  عكس  العقارية.  القروض 

األوسط  الرشق  مبنطقة  التوترات  تصاعد  نتيجة  الصعوبات 

وتنامي املشاكل املالية يف منطقة األورو، من جهة، واألحداث 
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التي شهدتها مدينة مراكش من جهة أخرى. بالرغم من هاته 
بينام تراجع  الوافدين ب1,6%  السياح  ارتفع معدل  العوامل، 

عدد الليايل السياحية ب%5,8 يف متم شهر أكتوبر 2011.

بالنظر لهاته النتائج والتطورات الذي شهدتها املؤرشات الظرفية 
النمو  معدل  يبلغ  أن  املنتظر  من   ،2011 نونرب  شهر  متم  إىل 
االقتصادي نسبة %5,0 برسم سنة 2011 مقابل %4,2 كمعدل 

سنوي خالل الفرتة 2010-2007.

• املبادالت الخارجية

األوىل  أشهر  عرش  اإلحدى  خالل  الخارجية  املبادالت  متيزت 
من سنة 2011 باستمرار األداء الجيد للصادرات التي سجلت 
هذا  نتج  وقد   .15,1% أو  درهم  مليار   20,3 بقيمة  ارتفاعا 
التطور عن ارتفاع مبيعات املكتب الرشيف للفوسفاط (11,8+ 
مليار درهم أو %36,2+) وكذا عن تنامي صادرات املنتوجات 
الجيد  األداء  ويعزى  أو 8,4%+).  درهم  مليار   +8,6) األخرى 
لهذه األخرية بالخصوص إىل القطاعات التصديرية األساسية مثل 
السيارات (%21,4+)، النسيج واملالبس (%3,5+)، واإللكرتونيك 
(%7,6+). بالرغم من هذه النتائج املشجعة، عرف عجز امليزان 
التجاري تفاقام بقيمة 33,1 مليار درهم أو %24,7 وذلك تحت 
تأثري ثقل الفاتورتني الطاقية (20,2+ مليار درهم أو 33,2%+) 
هذا،  مع  موازاة  أو 27,9%+).  درهم  مليار   +7,3) والغذائية 
شهدت تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج واملداخيل السياحية 
تطورا إيجابيا وذلك بتسجيلها لزيادات تقدر ب4,1 مليار درهم 

أو %8,2 و2,4 مليار درهم أو %4,6 عىل التوايل.

• املالية العمومية و املديونية

أسفرت وضعية موارد وتحمالت الخزينة يف متم شهر نونرب من 
لكل  الجيد  األداء  بفضل  املداخيل  ارتفاع  عن  الجارية  السنة 
واملوارد   (+6,8% أو  درهم  مليار   +9,2) الجبائية  املوارد  من 
غري الجبائية (8,9+ مليار درهم أو %68,1+)، من جهة، وعن 
التي  املقاصة  تحمالت  تأثري  تحث  الجارية  النفقات  ارتفاع يف 

تفاقمت ب 19,6 مليار درهم أو 75,6%.

الداخيل  الدين  حجم  ارتفع  العمومية،  املالية  لتطور  نتيجة 
درهم،  مليار   320,5 إىل   2011 نونرب  شهر  متمِّ  يف  للخزينة 
بارتفاع 28,4 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2010. من جهته، 
ر حجم الدين الخارجي ب 98,0 مليار درهم، أي بارتفاع 5,7  قدِّ

مليار درهم مقارنة مع نهاية 2010. 

• القروض املقدمة لالقتصاد
عرف املجمع النقدي م3 يف متم شهر نونرب 2011 ارتفاعاً ناهز 
35,4 مليار درهم أو %3,9. وقد نتج هذا اإلنشاء النقدي أساسا 
عن ارتفاع القروض املقدمة لالقتصاد بقيمة 56,8 مليار درهم 
أو %7,9، بينام شهدت املوجودات الخارجية الصافية انخفاضا 

ملحوظا بقيمة 19 مليار درهم أو 9,9%.

نخص  لالقتصاد،  املقدمة  البنكية  القروض  تطور  يخص  وفيام 
بالذكر أساسا ارتفاع القروض العقارية بقيمة 20 مليار درهم أو 
%10,7 و تسهيالت الخزينة بقيمة 18 مليار درهم أو 12,6%. 
و بنسبة أقل، ارتفعت القروض املوجهة لالستهالك بقيمة 3,6 
مليار درهم أو %11,1 و القروض املوجهة لالستثامر بقيمة 1,7 

مليار درهم أو 1,2%.

• التضخم

بنسبة  ارتفاعا  االستهالك  عند  لألسعار  املتوسط  املؤرش  سّجل 
وهو   2011 سنة  من  األوىل  األشهر  عرش  اإلحدى  خالل   0,9%
 .2010 سنة  من  الفرتة  نفس  خالل  سجل  الذي  ذاته  التطور 
ويعزى هذا االرتفاع باألساس إىل التطور الذي سّجله مؤّرش أسعار 
املواد الغذائية بنسبة %1,3 بينام سّجل مؤّرش أسعار املواد غري 
دعم  استمرار  بسبب  وذلك   0,6% ب  طفيفا  ارتفاعا  الغذائية 
أسعار املنتجات الطاقية التي شهدت ارتفاعا مقلقا عىل الصعيد 

العاملي خالل السنة الجارية.

• سوق الشغل

من جهته، شهد سوق الشغل ما بني الفصل الثالث من سنة 2011 
ونفس الفرتة من 2010 إحداث 190.000 منصب شغل، سجلت 
يف معظمها بالوسط الحرضي (185.000 منصب) وخاصة بفروع 
«التجارة بالتقسيط وإصالح األدوات املنزلية» و»النقل الربي». ومع 
ذلك، ونظرا الرتفاع السكان النشيطني ب 218.000 أي ب 1,9% 
ازداد السكان النشيطون املعطلون بنسبة %2,7 باملقارنة مع الفصل 
الثالث من سنة 2010، أي بإضافة 28 ألف معطل. نتيجة لهذا، 
ارتفع معدل البطالة ب 0,1 نقطة ليك يصل إىل %9,1 نهاية الفصل 
الثالث من سنة 2011 مقابل %9,0 خالل الفصل ذاته 2010. حسب 
وسط االقامة، تحسن هذا املعدل يف الوسط الحرضي ب 0,3 نقطة 
لينحرص يف %13,5 بدال من %13,8. وقد تجىل هذا التطور خاصة 
عىل مستوى الشباب الحرضيني الذين ترتاوح أعامرهم بني 25 و 34 
سنة ( 0,9- نقطة إىل %19,2) والرجال (0,8- نقطة إىل  11,3%). 
عكس ذلك، ارتفع معدل البطالة يف الوسط القروي ب 0,3 نقطة 

ليصل إىل %4,1 مقابل 3,8%.

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية






